
Ogłoszenie nr 510168178-N-2020 z dnia 04-09-2020 r.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie
kulochwytu osi T w budynku nr 112 na terenie CSP w Legionowie.

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: 567670-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Krajowy numer identyfikacyjny 11968687000000, ul. ul.
Zegrzyńska  121, 05-119  Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 47 725 52 57 , e-mail
zzp@csp.edu.pl, faks 47 725 53 85 .
Adres strony internetowej (url): www.csp.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkolenie policji

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kulochwytu osi T w budynku nr 112 na
terenie CSP w Legionowie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
06/20/IR

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 było wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie
kulochwytu osi T w budynku nr 112 na terenie CSP w Legionowie. 2. Pełen zakres robót ujęty
został w Programie funkcjonalno użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wszystkie
wbudowane wyroby budowlane winny posiadać stosowne atesty lub certyfikaty. 4. Wykonawca
zobowiązał się zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych
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postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. 5. W nawiązaniu do art. 144 ust. 1
pkt 3 ustawy strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o
okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac,
w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie
terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub w
przypadku braku środków finansowych; 2)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 6. Zamawiający informuje, iż w sytuacji
zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć
na należyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa może zostać zmieniona. 7. Wykonawca
zobowiązał się w dniu odbioru robót do przedłożenia Zamawiającemu protokołu z uodpornienia
elementów drewnianych. 8. Zamawiający wymagał aby drewno użyte do montażu było suche – do
15% wilgotności. 9. Zamawiający zalecał dokonania wizji lokalnej obiektu. Termin wizji należało
uzgodnić z przedstawicielem Wydziału Inwestycji i Remontów. 10. Zamawiający dopuszczał
zmniejszenie lub zwiększenie zakresu prac do wykonania w ramach posiadanych na to zamówienie
środków finansowych. 11. Zamawiający zastrzegł, że całkowita wartość zamówienia nie może
przekroczyć posiadanych na ten cel środków finansowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45422000-1, 45432210-9

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: 03/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 169382.31
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
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Nazwa wykonawcy: „TARGET” Grzegorz Polak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Miła 29
Kod pocztowy: 05-532
Miejscowość: Tomice
Kraj/woj.: Polska

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 202628.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 202628.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224541.42
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:
1. W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy strony mają prawo do przedłużenia terminu
wykonania przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach: 1)jeżeli przyczyny, z powodu
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy lub w przypadku braku środków finansowych; 2)
wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. 2. Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu
umowy, umowa może zostać zmieniona. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na
należyte wykonanie umowy. 1) Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki
wpływ wystąpił lub może wystąpić. 2) Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę.
W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą
zmiany. 3) Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: a) zakres proponowanej
zmiany; b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; c) podstawę
dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień
umowy; 4)informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające
dokonanie zmiany umowy. 5) Dowodami, októrych mowa w pkt. 4 ppkt 4, są wszelkie
oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w
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szczególności: - oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób
świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą
lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, - decyzje wydane przez Głównego Inspektora
Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek
podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, - polecenia lub decyzje wydane
przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z
przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020
r., poz. 374, ze zm.), - analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności
materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, - dokument
potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu
niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z
podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), - dokument
potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin
realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, - dokument potwierdzający wystąpienie
okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na
termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, - dokument potwierdzający, że
dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na termin wykonania umowy lub poszczególnych
świadczeń, - dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawców,usługodawców, dystrybutorów
lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie
się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), - dokument potwierdzający konieczność
uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które
muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą umowy, - innych okoliczności,
które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy. 6) Strona
wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest
do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany –
dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 7) W przypadku złożenia wniosku o zmianę
druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania
się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: a) zaakceptować wniosek o zmianę; b) wezwać
Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień
wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania; c)zaproponować podjęcie negocjacji treści
umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; d) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o
zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 8) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności. 9) Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą
przebieg spotkania i jego ustalenia. 10) W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści
wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu
okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta
lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub
zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta
lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać
będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w
takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu
ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy. Wszelkie zmiany umowy są
dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej
w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
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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.
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