
Ogłoszenie nr 500293405-N-2018 z dnia 07-12-2018 r.  

Centralne Biuro Antykorupcyjne: Dostosowanie nieruchomości położonej przy ulicy 

Serdecznej 1 w Wysogotowie do potrzeb Delegatury CBA w Poznaniu. 

 

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: 500233068-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 500238732-N-2018  

 

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:  
Dostosowanie nieruchomości położonej przy ulicy Serdecznej 1 w Wysogotowie do potrzeb 

Delegatury CBA w Poznaniu.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

55/>PU/2018/MT  

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:  
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obiekcie Delegatury Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego w Poznaniu, położonego w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35, 

związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb Delegatury CBA w Poznaniu, obejmujące 

roboty branży sanitarnej, elektrycznej oraz budowlanej. W ramach przedmiotowych robót 

zachodzi konieczność wykonania niżej wymienionych robót: 1. wykonanie ścian działowych 

na profilach aluminiowych z płyt gipsowo-kartonowych, 2. wykonanie siedmiu krat 

okiennych stalowych, oraz 7 krat dla zabezpieczenia świetlików i wyłazów dachowych, 3. 

wykonanie krat stalowych wewnątrz konstrukcji ścian g-k, 4. demontaż oraz montaż 

stolarki/ślusarki drzwiowej, 5. montaż okna podawczego, 6. wykonanie instalacji sanitarnej 



dla planowanej toalety ogólnodostępnej, 7. wykonanie instalacji kanalizacyjnej dla 

planowanej toalety ogólnodostępnej, 8. wykonanie nowych okładzin ściennych w planowanej 

toalecie ogólnodostępnej, 9. wykonanie nowych okładzin podłogowych w planowanej 

toalecie ogólnodostępnej, 10. wykonanie otworów drzwiowych dla obsadzenia 

nowoprojektowanych drzwi, 11. wykonanie nadproży w miejscu nowych otworów 

drzwiowych, 12. prace wykończeniowe wewnętrzne, 13. wykonanie oraz uzupełnienie 

ogrodzenia nieruchomości, 14. montaż furtki oraz bramy wjazdowej, 15. montaż szlabanu, 16. 

demontaż oraz montaż budki wartowniczej wraz z kołowrotem, 17. wykonanie instalacji 

elektrycznej dla zasilenia budki wartowniczej i innych urządzeń zagospodarowania terenu tj. 

szlaban, furtka, kołowrót, 18. wykonanie chodnika wokół budki wartowniczej, 19. wykonanie 

instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej w planowanych 

pomieszczeniach powstałych w wyniku podziału już istniejących.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2 

 

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45310000-3, 45340000-2  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 244120.05  

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: AK-BUD KURANT Sp. jawna  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Czechosłowacka 103/1  

Kod pocztowy: 61-425  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  



 

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 438105.47  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 438105.47  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 438105.47  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

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  67  na podstawie art. 4  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.  

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie nieograniczonego nie zostały złożone 

oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.  
 


