
Ogłoszenie nr 500305081-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.  

Centralne Biuro Antykorupcyjne: Modernizacja i rozbudowa elektronicznych systemów 

zabezpieczeń w OSK CBA w Lucieniu 

 

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: 500220885-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): www.cba.gov.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Służba specjalna  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Modernizacja i rozbudowa elektronicznych systemów zabezpieczeń w OSK CBA w Lucieniu  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

5/OBR/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:  
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie w siedzibie Zamawiającego w Ośrodku 

Szkoleniowo-Konferencyjnym (OSK) w Lucieniu (gmina Gostynin) instalacji wraz z dostawą 

urządzeń i ich montażem, a także uruchomieniem: a) systemu sygnalizacji włamania i napadu 

– SSWiN, b) systemu kontroli dostępu – SKD, c) systemu telewizji dozorowej – CCTV, d) 

systemu sygnalizacji pożaru – SAP, oraz integracją systemów wymienionych w lit. a – d, w 

tym integracją wykonanych systemów w OSK w Lucieniu z Centralą w Warszawie, w 

oparciu o funkcjonującą w CBA licencję serwerową oprogramowania Andover Continuum 

oraz wdrażaną w OSK w Lucieniu licencją kliencką tego oprogramowania, a także 

wizualizacja systemu SAP razem z systemami KD, SWiN i CCTV, 2) wykonanie w OSK w 

Lucieniu okablowania sieci komputerowej LAN, 3) wykonanie w OSK w Lucieniu zmian w 

zakresie punktów oświetleniowych i niezbędnych zmian w instalacji elektrycznej, 4) 



wykonanie w obiekcie niezbędnej kanalizacji teletechnicznej układanej w ziemi wraz ze 

studzienkami rewizyjnymi, 5) montaż i uruchomienie układów schładzania powietrza w 

budynku nr 9, 6) wykonanie przebudowy i remontu pomieszczenia dyżurnego OSK w 

Lucieniu, oraz montaż i uruchomienie układu schładzania powietrza, 7) przeniesienie prawa 

własności do osprzętu instalacyjnego i urządzeń określonego dokumentacją projektowo-

techniczną, 8) świadczenie, w ramach udzielonej gwarancji usług serwisowych i 

konserwacyjnych, wobec systemów wymienionych w pkt 1., przez okres, liczonych od 

następnego dnia po dacie podpisania Końcowego Protokołu Technicznego Odbioru, 9) 

przeprowadzenia szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi 

systemów i podsystemów elektronicznych zabezpieczeń zainstalowanych w budynku 

wymienionych w pkt 1.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45312000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45312200-9, 45314300-4, 45311200-2  

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: 26/11/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 1542490.58  

Waluta PLN  

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

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

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: API Smart Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Obrońców Westerplatte 2g  

Kod pocztowy: 41-260  

Miejscowość: Sławków  

Kraj/woj.:  

 



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 1971242.73  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1971242.73  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2251023.03  

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.  
 


