Ogłoszenie nr 500308662-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.
Centralne Biuro Antykorupcyjne: Przebudowa garaży na stację obsługi pojazdów, Warszawa,
ul. Powsińska 69/71
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: 643491-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, email 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:
Przebudowa garaży na stację obsługi pojazdów, Warszawa, ul. Powsińska 69/71
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
58/>PU/2018/EMi
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:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch hal
garażowych na samochody ciężarowe – nr 3 i 4, w których planowana jest zmiana sposobu
użytkowania oraz częściowa przebudowa na Stację Obsługi Pojazdów. Obie hale zostaną
połączone niezamykanym otworem w ścianie o szerokości 3,00 m i wysokości 2,50 m.
Wymiary konstrukcyjne hal pozostają bez zmian, jak również bramy wjazdowe i materiały
konstrukcyjne. W hali nr 4 zostanie dodatkowo zbudowane zaplecze socjalne obsługująca oba
pomieszczenia. W ramach zakresu przedsięwzięcia zachodzi konieczność wykonania n/w
robót: 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze • skucie części istniejącej wylewki
betonowej według projektu, • demontaż istniejącej stolarki okiennej, • wykonanie nadproży
stalowych i wykucie otworów, • demontaż grzejnika stalowego żebrowanego, • wykucie
otworów w posadzce, ścianach i stropie pod instalacje sanitarne, • adaptacja istniejącej

instalacji c.o., c.w.u., • demontaż instalacji oświetleniowej, • demontaż instalacji elektrycznej,
• wywóz, utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek 2. Roboty budowlane • wykonanie nowej
instalacji sanitarnej podposadzkowej, • ---//--- stóp fundamentowych pod podnośniki
samochodowe, • ---//--- nowych warstw posadzkowych pod zaplecze socjalne, • ---//--konstrukcji suchej zabudowy i montaż płyt GKF i GKFI, • ---//--- izolacji cieplnej z wełny
mineralnej suchej zabudowy, • ---//--- instalacji sanitarnych, • ---//--- instalacji sprężonego
powietrza, • ---//--- instalacji elektrycznej i adaptacja istniejącej rozdzielni elektrycznej, •
montaż instalacji odciągu spalin, • montaż instalacji wentylacyjnej głównej i zaplecza
socjalnego, • wyrównanie istniejącej wylewki betonowej, • wyrównanie istniejących ścian z
cegły silikatowej (ubytki), • montaż nowej stolarki aluminiowej i drewnianej, • wykonanie
tynków cementowo – wapiennych na zapleczu socjalnym, • ---//--- posadzek z płytek
gresowych w pom. socjalnych, • pokrycie ścian płytkami ściennymi, • wykonanie zabudowy z
płyt HPL, • malowanie ścian farbami emulsyjnymi i olejnymi, • wykonanie posadzki z żywicy
epoksydowej, • montaż 3 podnośników dwukolumnowych, • ---//--- montażownicy i
wyważarki, • docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 15 cm, • wykonanie tynku
cienkowarstwowego, • adaptacja kostki brukowej (spadki) przy wejściu do zaplecza
socjalnego 3. Roboty wykończeniowe • montaż wyposażenia instalacji oświetleniowej, •
montaż urządzeń sanitarnych (biały montaż) • wykonanie porządków na placu budowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45311000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 262425.50
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: Firma Remontowo-Budowlana "ROGAL"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Główna 18C
Kod pocztowy: 05-806
Miejscowość: Komorów
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 322783.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 322783.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 322783.37
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.

