
Ogłoszenie nr 500302555-N-2018 z dnia 18-12-2018 r.  

Centralne Biuro Antykorupcyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla 

potrzeb wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej oraz 

robót budowlanych w obiekcie przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie z pełnieniem nadzoru 

autorskiego.  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

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: 500226307-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

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):  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: służba specjalna  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla potrzeb wykonanie instalacji 

systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej oraz robót budowlanych w 

obiekcie przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie z pełnieniem nadzoru autorskiego.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

3/OBR/2018/EMi  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  

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 jest opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla 

potrzeb wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej oraz 

robót budowlanych w obiekcie przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie z pełnieniem nadzoru 

autorskiego 1. Zamawiający zleca do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej dla 

potrzeb przebudowy, budowy i uruchomienia: 1.1. elektronicznych systemów zabezpieczeń w 

postaci: - systemu sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN, - systemu kontroli dostępu – 

SKD, - systemu telewizji dozorowej – CCTV, - systemu sygnalizacji pożaru – SAP, - 



elektronicznego systemu zarządzania kluczami – ESZK, 1.2. sieci komputerowych, 1.3. sieci 

zasilania gwarantowanego w skład których wchodzić będą następujące elementy: -

podrozdzielnie elektryczne poziomych/piętrowych oraz rozdzielnie klatkowych zbierających 

podrozdzielnie poziome/piętrowe, -rozdzielnia główna zasilająca rozdzielnie klatkowe -

przyłącze kablowe pomiędzy budynkami a UPS-ami oraz UPS-ami a agregatem 

prądotwórczym, -przyłącze kablowe zasilające UPS ze stacji Trafo, 1.4. w zakresie 

budowlanym: -zaprojektowania adaptacji biura przepustek i poczekalni dla gości wraz z 

niezbędną infrastrukturą, -zabezpieczenia wskazanych przejść w ciągach komunikacyjnych 

(zastosowanie drzwi antywłamaniowych, krat stalowych bądź innego zabezpieczenia), -zmian 

budowlanych we wskazanych pomieszczeniach, dostosowujących je do wymagań 

specjalnych, -montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach z uwzględnieniem 

redundacji chłodzenia powietrza, -zaprojektowania zagospodarowania terenu wraz z 

niezbędną infrastrukturą oraz elementami małej architektury, 1.5. Sporządzenie mapy do 

celów projektowych.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 41000000-8 

 

Dodatkowe kody CPV: 71248000-8  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg ograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 175000.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

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: Konsmetal Alians Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 760 lok. U2  

Kod pocztowy: 01-248  



Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

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 215250.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 215250.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 306000.00  

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   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.  

  
 


