Ogłoszenie nr 560047272-N-2020 z dnia 16-03-2020 r.
Warszawa: Przebudowa instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej na terenie OSK w Lucieniu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550185335-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510211514-N-2019
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://www.cba.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Słuzba 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 (jeżeli dotyczy):
53/>PU/2019/KK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis 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 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.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45330000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania umowy wynosi do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. od
dnia 20.09.2019r. do dnia 19.12.2019r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Przebudowa instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej na terenie OSK w Lucieniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
20/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO
DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
LUX GLAZ Andrzej Gościniak , , Bierzewice 56 , 09-500, Gostynin, kraj/woj.
mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
544250.63 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/12/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 12.11.2019r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wycena robót zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
wskazująca na konieczność zwiększenia wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie
umowy
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

