Ogłoszenie nr 500104801-N-2018 z dnia 14-05-2018 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie: Wykonanie wielobranżowych robót remontowych
w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie
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: 546833-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, email zamowienia@lu.policja.gov.pl, faks 815 354 313.
Adres strony internetowej (url): http://lubelska.policja.gov.pl/lub/kontakt/kwplublin/13271,Kontakt.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji
przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
32/41/18/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 wielobranżowych robót remontowych w
obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie. 2. Szczegółowy
zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB - stanowiącym załącznik do SIWZ) oraz we wzorze
umowy (stanowiącym załącznik do SIWZ). Za ujęcie wszystkich prac ponosi
odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 3. Planowany zakres zadania opisany w
STWiORB obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej w następującym zakresie: - wymiana drugiej części garażu wraz z instalacją
elektryczną, tj. wymiany pokrycia dachu z blachy na pokrycie z płyt PW i wykonaniem
instalacji odgromowej, docieplenie ścian zewnętrznych płytą warstwową, wymianą
konstrukcji stalowej, robót tynkarskich wewnętrznych, wymiany instalacji i osprzętu

elektrycznego. - wykonanie utwardzenia dojść i dojazdów. 4.Zamawiający określa obowiązek
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób (pracownicy fizyczni)
wykonujących prace pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub
Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu, przy czynnościach w zakresie opisanym STWiORB
przy realizacji zamówienia: - wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych,
wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, wykonanie robót murarskich, tynkarskich,
malarskich, posadzkarskich; - wykonanie robót związanych z budową instalacji doziemnych i
wewnętrznych: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, wykonanie
montażu systemów, armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych,
wentylacyjnych; - wykonanie robót branży elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie
oświetlenia, wykonanie zasilania urządzeń, wykonanie montażu systemów; - wykonanie prac
porządkowych po robotach budowlanych. 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.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45223000-6
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111291-4, 45233250-6, 45310000-3, 45400000-1
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:
Na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty
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.

