Ogłoszenie nr 500103880-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji
obiektu KP w Józefowie
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: 531149-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500060047-N-2018
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, email zamowienia@lu.policja.gov.pl, faks 815 354 313.
Adres strony internetowej (url): http://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 KP w Józefowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
15/37/18/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 KP
w Józefowie. Szczegółowy opis zawarty został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym
(dalej PFU) – stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ oraz we wzorze umowy – stanowiącej
załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Zakres zadań wskazany w 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: –
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, – modernizacja/wykonanie instalacji
wewnętrznych sanitarnych: z.w.u., c.w.u., gazu, c.o., kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji
lokalnej, – modernizacja/wykonanie m.in. instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu

kontroli dostępu, systemu włamania i napadu, systemu alarmu pożaru, telewizji dozorowej,
instalacji odgromowej, gniazd komputerowych i urządzeń teletechnicznych, systemu ppoż. –
przebudowa stref i pomieszczeń według wymagań opisanych w niniejszym opracowaniu oraz
Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji,
w tym: przebudowa pomieszczeń wejściowych w celu dostosowania obszaru do wymagań
strefy ogólnodostępnej z uwzględnieniem poczekalni, pokoju przyjęć interesantów, łazienki
ogólnodostępnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, dostosowania wejścia dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, – ogrodzenie działki budynku wraz z bramą i furtką, –
zagospodarowanie działki w szczególności utwardzeń z kostki brukowej oraz wykonanie
wiaty śmietnikowej, – remont budynku garażowego. 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: architektoniczną
koncepcję w zakresie opisanym w PFU, projekty budowlane obejmujący zakres opisany w
PFU w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę obejmującego termomodernizację,
przebudowę, infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu. Projekt winien być
wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25. 04. 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z późn. zmianami),
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: 45443000-4
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45321000-3, 45261000-4, 45331100-7, 45311200-2,
45332200-5, 45421100-5, 45430000-0, 45442100-8
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: 10/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 632520.33
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane Roman Głowala
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 14
Kod pocztowy: 23-400
Miejscowość: Biłgoraj
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 777300
Oferta z najniższą ceną/kosztem 777300
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 777300
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 28000
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawcą został powołany podmiot Biuro Projektowo - Kosztorysowe TeDe Piotr
Drożdzel ul. Orzeszkowej 64, 23-400 Biłgoraj w zakresie wykonania dokumentacji
projektowej
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.

