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Komenda Wojewódzka Policji w LubIinie: Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji
pomieszczeń po byłm zapleczu magazynowo-kuchennym w KMP w Lublinie pod
potrzeby administracyjno-biurowe dla CBSP

oGŁoszENIE o UDZIELENIU ZAMóWIENIA
Za

_

Roboty budowtane

mieszczanie ogłoszenla :

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 : 5559B4-N-201B
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień

Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA r ADRES:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43068905200000'
ul. ul. Narutowicza 73,20019 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel' B15 354 606,
e-mail zamowienia@lu.policja.gov.pl, faks 815 354 313.
Adres strony internetowej (u rl) : http ://www. lu belska. policja. gov. pll

I.2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Ad

ministracja rządowa terenowa

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowokuchennym w KMP w Lublinie pod potrzeby administracyjno-biurowe dla CBSP
Numer referencyj ny (jeżeli dotyczy) :
36/s3/18/SzP/B

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilośćdostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określeniezapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po
byłym zapleczu.magazynowo-kuchennym W KMP w Lublinie pod potrzeby administracyjnobiurowe dla CBSP. 2' Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w
Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU - stanowiącym załącznik do SIWZ) oraz we
wzorze umowy (stanowiącym załącznik do SIWZ). Za ujęcie wszystkich prac ponosi
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odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 3. Planowany zakres zadania opisany w
Prog ramie Fu n kcjona l no-Użytkowym obejmuje opracowa n ie doku mentacj i projektowej i
wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie : - modernizacja/wykonanie
instalacji sanitarnych: z.w.u., c.w.u., c.o., kanalizacji, wentylacji, modernizacja/wykonanie m.in. instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu kontroli
dostępu, systemu włamania i napadu, systemu alarmu poŻaru, telewizji dozorowej , gniazd
komputerowych i urządzeń teletechnicznych, systemu ppoŻ.- przebudowa stref i
pomieszczeń według wymagań cBśPopisanych w niniejszym opracowaniu oraz posiłkując
się Wytycznymi Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r' w sprawie
standardów technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiązujących w obiektach
słuzbowych Policji, W ramach opracowania dokumentacji technicznej Wykonawca wykona
dokumentację projektową W branzach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej,
elektrycznej, teletechnicznej w zakresie koniecznym do prawidłowego i pełnego wykonania
robót budowlanych obejmującą: - inwentaryzację pomieszczeń w zakresie niezbędnym do
dalszego opracowania dokumentacji, - architektoniczną koncepcję w zakresie opisanym w
PFU, - projekty budowlane obejmujący zakres opisany w PFU w celu uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę / zgłoszenie obejmującego przebudowę i zmianę sposobu
uzytkowania wraz z infrastrukturę techniczną . Projekt winien być wykonany zgodnie z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25' 04. 20t2 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2ot3 r. poz' 762 z poźn. zmianami), - projekty
wykonawcze, - przedmiary i kosztorysy inwestorskie robót W poszczególnych branżach, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych
branzach, - 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

il.s) Główny

Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPY

452627 00-8, 45

31

=

0000-3

45421

1

00- 5, 45430000- 0,

45442100-8, 452332Ż0-7,

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMóWIENIA
Przeta rg nieog

ra

niczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / częśćzostało uniewaŹnione
tak
Nalezy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia Ż9
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz.U z Ż0L7 r', poz. L579 z poŻn.
zm.)poniewaz nie złoŻono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na tematyczne zadanie
wpłynęłajedna oferta po terminie Wyznaczonym na składanie ofert.

Iv.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMóWIENIA w TRYBIE NEGocJAcIl BEz
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oGŁoszENIA' zAMówrenrl z WoLNEJ RĘKI ALBo ZAPYTANIA o cENĘ
IV.g.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w

trybie

IV.g.2) Uzasadnienie wyboru trybu

na podstawie

art. ustawy

Pzp.

Nalezy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić,dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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