Ogłoszenie nr 500076027-N-2018 z dnia 09-04-2018 r.
Warszawa: Termomodernizacja budynku Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej
4 D OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowy numer identyfikacyjny
14061045400000, ul. Al. Ujazdowskie 9, 00583 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 22 437 13 00, e-mail zamowieniapubliczne@cba.gov.pl, faks 22 437 13 90.
Adres strony internetowej (url): www.cba.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Służba specjalna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku
Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D
Numer referencyjny 15/>PU/2018/TCz
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
termomodernizacja budynku Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obiekcie Delegatury CBA w Szczecinie
związane z wykonaniem termomodernizacji budynku. W ramach zakresu robót zachodzi

konieczność wykonania n/w robót: - demontażu: - nawierzchni chodników i opasek budynku,
- rur spustowych wykonanych z blachy stalowej powlekanej, - rur deszczowych żeliwnych i z
PCV, - zwodów pionowych instalacji odgromowej montowanych na wspornikach, nawierzchni chodników i opasek wykonanych z płyt chodnikowych i kostki granitowej, opraw oświetlenia zewnętrznego, kamer zewnętrznych, zewnętrznych jednostek
klimatyzacyjnych, - wykonania: - niezbędnych robót ziemnych dla potrzeb modernizacji ścian
fundamentowych, - termomodernizacji ścian zewnętrznych warstwą styropianu, - wyprawy
elewacyjnej powierzchni ścian termo modernizowanych, - podokienników zewnętrznych z
blachy ocynkowanej powlekanej, - termomodernizacji ścian fundamentowych, - izolacji
przeciwwilgociowych pionowych, - opaski budynku z wbudowaniem krawężników
drogowych i obrzeży trawnikowych, - podestów schodów zewnętrznych dwóch wejść
szczytowych do budynku, - zabezpieczenia folią stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej –
na czas wykonywania robót, - montażu: - rur spustowych wykonanych z blachy stalowej
powlekanej w kolorze brązowym uprzednio zdemontowanych, - odsadzek i rur deszczowych
żeliwnych i PCV, - opraw oświetlenia zewnętrznego, kamer zewnętrznych, zewnętrznych
jednostek klimatyzacyjnych, wcześniej zdemontowanych dla potrzeb wykonania robót
podstawowych, - zwodów pionowych instalacji odgromowej układanych w rurach
instalacyjnych z wykorzystaniem zdemontowanych wcześniej prętów stalowych
ocynkowanych, oraz wykonania pomiarów skuteczności instalacji odgromowej
udokumentowanych właściwymi protokółami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do zaproszenia do negocjacji. Zamawiający na podstawie
art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia w okresie realizacji zamówienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) osób
wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia z zakresu robót budowlanych
polegających na dociepleniu przegród zewnętrznych budynku . Uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w Załączniku nr 9 do
zaproszenia do negocjacji – projekt umowy.
II.5) Główny Kod CPV: 45443000-4
Dodatkowe kody CPV:
45410000-4,
45311200-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4, Zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego albo ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu
zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie faktyczne W prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację
budynku Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D, sprawa 3/>PU/2018/TCz
(ogłoszenie o zamówieniu nr: 520870-N-2018),nie została złożona żadna oferta. W związku z
powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt
1 ustawy Pzp. Pierwotne warunki przedmiotowego zamówienia nie zostały w istotny sposób
zmienione przez Zamawiającego.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
FHU-Gralbud Group Monika Gralak, , ul. Piłsudskiego 45b/7, 73-110, Stargard, kraj/woj.
zachodniopomorskie
Firma Ogólnobudowlana Pagra Paulina Gralak, , ul. Piłsudskiego 45b/7, 73-110, Stargard,
kraj/woj. zachodniopomorskie

