Ogłoszenie nr 500098223-N-2018 z dnia 07-05-2018 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji
obiektu Posterunku Policji w Modliborzycach
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: 531224-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): www.lubelska.policja.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w
Modliborzycach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
19/38/18/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 zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu
Posterunku Policji w Modliborzycach. Szczegółowy opis zawarty został w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (dalej PFU) oraz we wzorze umowy – stanowiących załączniki
do SIWZ. 2. Planowany zakres zadania opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie
termomodernizacji obiektów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowania
obiektów do obecnie obowiązujących przepisów, w tym: - termomodernizację budynku
biurowego w zakresie opisanym w audycie energetycznym, - dostosowanie obiektu do
obsługi osób niepełnosprawnych, - przebudowę wejścia do budynku oraz pomieszczeń
służbowych w obiekcie, - utwardzenie terenu z utworzeniem parkingów dla pracowników
Policji oraz interesantów, - przebudowę ogrodzenia z wykonaniem bram i furtek, modernizację instalacji doziemnych i wewnętrznych tj. grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych, zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjnych, elektrycznych, napięcia

gwarantowanego, teletechnicznych i instalacji zabezpieczeń. 3. W ramach opracowania
dokumentacji technicznej Wykonawca wykona dokumentację projektową w branżach:
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej w zakresie
koniecznym do prawidłowego i pełnego wykonania robót budowlanych, obejmującą: inwentaryzację obiektów w zakresie niezbędnym do dalszego opracowania dokumentacji, architektoniczną koncepcję w zakresie opisanym w PFU, - projekty budowlane obejmujące
zakres opisany w PFU w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę obejmującego
termomodernizację, przebudowę, infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu. 4.
Projekt winien być wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz.
762 z późn. zm.), - projekty wykonawcze, - przedmiary i kosztorysy inwestorskie robót w
poszczególnych branżach, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
w poszczególnych branżach, - harmonogramy rzeczowo-finansowe, - zbiorcze zestawienie
kosztów zadania oraz zapewni nadzór autorski zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze
umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45233220-7, 45261000-4, 45262700-8, 45310000-3,
45320000-6, 45331100-7, 45331200-8, 45332200-5, 45340000-2, 45421100-5, 45430000-0,
45442100-8, 45430000-7
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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 881636.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Invest Energy Paweł Kmieć
Email wykonawcy: biuro@investenergy.com.pl
Adres pocztowy: Gózd Lipiński 90A
Kod pocztowy: 23-425
Miejscowość: Biszcza
Kraj/woj.: lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1084042.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1084042.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1405000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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.

