Ogłoszenie nr 550185335-N-2019 z dnia 04-09-2019 r.
Warszawa: Przebudowa instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej na terenie OSK w Lucieniu 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, 00-583 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): https://cba.gov.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Służba specjalna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa instalacji
wodociągowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na terenie OSK w Lucieniu
Numer referencyjny 53/>PU/2019/KK
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: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane w obiekcie Ośrodka Szkoleniowo – Konferencyjnego Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, położonego w Lucieniu, powiat gostyniński, województwo mazowieckie

(OSK CBA Lucień), związane z przebudową instalacji wodociągowej, centralnego
ogrzewania i ciepłej wody. Proj. instalację ciepłej wody użytkowej projektuje się z rur
tworzywowych preizolowanych z izolacją zespoloną w systemie RAUTHERMEX z
polietylenu PE-Xa sieciowanego metodą wysokociśnieniową lub równoważnych. Proj.
instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur tworzywowych preizolowanych
RAUVITHERM typu „rura w rurze”, składający się z rury przewodowej z polietylenu PE-Xa
sieciowanego metodą wysokociśnieniową, izolacji cieplnej i płaszcza osłonowego lub
równoważnych. W zakresie instalacji wodociągowej planowane jest dokonanie rozdziału
instalacji wodociągowej na instalację zasilającą budynki użytkowe do celów spożywczo –
sanitarnych oraz na instalację na potrzeby p.poż. zasilającą istniejące stojące hydranty p.poż.
DN80. Planowana jest wymiana armatury odcinającej oraz hydrantów p.poż. na nową,
pozostawienie istniejącej instalacji zasilającej hydranty p.poż. oraz budowę nowej niezależnej
instalacji wyłącznie na cele socjalno – bytowe. Rozdział taki umożliwi użytkowanie instalacji
bytowej zgodnie z jej przeznaczeniem poprzez transport wody uzdatnionej do celów pitnych
oraz cyrkulację wody w tej instalacji. 2. Podane powyżej informacje mają charakter
poglądowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 5 do
zaproszenia. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie
kosztorysowe.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45330000-9
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. 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:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały
złożone żadne oferty a warunki zamówienia nie zostały zmienione.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum Wykonawców LUX GAZ Andrzej Gościniak - Lider ECOMONTAŻ-BIS
Tokarska Bożena - Partner , , Bierzewice 56 ul. Krasickiego 10, 09-500, Gostynin
, kraj/woj. mazowieckie

