Ogłoszenie nr 500119457-N-2018 z dnia 29-05-2018 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie: Wykonanie robót remontowo-budowlanych ogólno branżowych
w budynku i na posesji KPP w Kraśniku
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: 554860-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 terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót remontowo-budowlanych ogólno branżowych w budynku i na posesji KPP w Kraśniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
35/43/18/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 remontowo-budowlanych ogólno branżowych w
budynku i na posesji KPP w Kraśniku. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w
STWiORB oraz we wzorze umowy stanowiących załączniki do SIWZ. Za ujęcie wszystkich prac ponosi
odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 2. Planowany zakres zadania opisany w STWiORB
obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: Roboty zewnętrzne na posesji - wyremontowanie
studzienek kanalizacyjnych i włazów z regulacją pokryw na wewnętrznym placu parkingowym - 4 kpl, wykonanie podbudowy spadkowej i wyłożenie kostką brukową 6 cm wewnętrznego placu parkingowego, wykonanie balustrad przy schodach terenowych od parkingu i prowadzących od furtki pod chodnik do
głównego wejścia, - wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi od wewnętrznego placu
parkingowego, - wyłożenie kostką brukową 4 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowo-płytkowej ciągu
komunikacyjnego dla pieszych od parkingu samochodowego do bramy głównego wejścia. Roboty
wewnętrzne w pomieszczeniach budynku - wyburzenie podciętych i wiszących ścianek działowych
wykonanych z cegły na zaprawie c-w grubości 12 i 25 cm w pomieszczeniach piwnicznych 7-szt, przebudowa fragmentu konstrukcji sufitu podwieszanego celem dostępu do centrali wentylacyjnej w
korytarzu I piętra przy świetlicy, - wznowienie kontynuacji dalszych prac modernizacyjnych w
pomieszczeniach na I piętrze nad byłą stołówką oraz korytarza i klatki schodowej zejścia do piwnic, montaż elektrozwory do kraty w wejściu do strefy PdOZ, - wykonanie odtwarzania w pomieszczeniu
Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Kraśniku zarejestrowanego obrazu monitoringu w PdOZ, - roboty
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach objętych zakresem robót, - roboty
instalacyjne hydrauliczne od pomieszczeń piwnicznych do I piętra w pomieszczeniu porządkowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262300-4
Dodatkowe kody CPV: 45262500-6, 45421141-4, 45421000-4, 45410000-4, 45432100-5, 454421008, 45430000-8, 45262410-8, 45233250-6, 45310000-3, 45332200-5
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 o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych
ogólno branżowych w budynku i na posesji KPP w Kraśniku " (nr sprawy 35/43/18/SZP/B) - w trybie
przetargu nieograniczonego 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.

