Ogłoszenie nr 500060981-N-2018 z dnia 21-03-2018 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie: Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie
rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524976-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43068905200000, ul. ul.
Narutowicza 73, 20019 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 354 606, e-mail
zamowienia@lu.policja.gov.pl, faks 815 354 313.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego
dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
13/56/18/SZP/B
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu
projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu. 2. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia zawarty został w STWiORB oraz we wzorze umowy. Za ujęcie wszystkich prac ponosi
odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 3. Planowany zakres zadania opisany w STWiORB obejmuje
wykonanie robót budowlanych w zakresie: - malowanie elewacji zewnętrznej budynku na barwy zgodne ze
standaryzacją jednostek Policji, kolory: biały, jasnoszary, grafitowy, - uzupełnienie i naprawa tynków, montaż logo „Policja” zgodnie ze standaryzacją jednostek Policji. 4. W ramach zamówienia Wykonawca
zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych
dla realizacji umowy. 5. Wykonawca powinien zapoznać się z opisem zawartym w STWiORB i uwzględnić w
ofercie wszystkie zawarte w niej wymogi. 6. Wykonawca winien przed złożeniem oferty zapoznać się z
warunkami lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi w
dokumentacji przetargowej i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami, dokonać wizji lokalnej i
uwzględnić je w wynagrodzeniu. 7. Zamawiający na etapie składania ofert umożliwi Wykonawcy dokonanie
wizji lokalnej w celu prawidłowego sporządzenia oferty. 8. Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie
pomiary, analizy, ekspertyzy oraz badania konieczne do przeprowadzenia w celu realizacji zadania. 9.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia związanych z wykonaniem robót budowlanych. Za prawidłowe oszacowanie tych
kosztów odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania
zaliczek. 11. Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego uzyskał wszelkie niezbędne
informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę
przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 12. Zamówienie
realizowane będzie w czynnym obiekcie. 13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas przygotowania
oferty, oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i
doświadczeniu oraz badaniach, odkrywkach i wizji nieruchomości. 14. Wykonawca zobowiązuje się do
przejęcia odpowiedzialności i udzielenia gwarancji oraz rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy. 15. Cena
oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy dokonanej na podstawie
STWiORB. Wyliczenia ceny ryczałtowej, Wykonawca dokonuje kierując się własną oceną, doświadczeniem i
wiedzą. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek wykonania obmiarów z natury. W cenie
robocizny, materiałów i sprzętu należy uwzględnić wszystkie koszt narzutów. 16. Zgodnie z treścią art. 29
ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób (pracownicy fizyczni)

wykonujących prace pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy przy niżej
wymienionych czynnościach: - wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie prac malarskich, naprawy i
uzupełnienia tynków i malatury po robotach elektrycznych, wykonanie robót wykończeniowych, - wykonanie
robót branży elektrycznej: zasilenie logo „POLICJA”, montaż aparatów w rozdzielni elektrycznej. Obowiązek
zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W trakcie
realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto
we wzorze umowy. 17. Wykonawca musi zaakceptować wzór umowy w całości. 18. Termin płatności faktury
VAT – zgodnie z umową (załącznik do SIWZ), forma płatności – przelew. 19. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45442110-1
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na tematyczne zadanie nie złożono żadnej oferty.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.

