Wrocław: Budowa nowej siedziby I Komisariatu Policji w
Wałbrzychu z lokalizacją w Szczawnie Zdroju przy ul. Józefa
Łączyńskiego.
Numer ogłoszenia: 18880 - 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 283766 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul Podwale 31-33, 50-040
Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. (071) 340 38 00, faks (071) 782 41 71.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowej siedziby I Komisariatu Policji
w Wałbrzychu z lokalizacją w Szczawnie Zdroju przy ul. Józefa Łączyńskiego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: budowę nowej
siedziby KP Wałbrzych I, z lokalizacją w Szczawnie Zdroju ul. Józefa Łączyńskiego wraz z niezbędną
infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego
(pozwolenie na budowę decyzja nr 282/2015, z dnia 02.06.2015r, wyd. przez Starostwo Wałbrzyskie).
Komisariat będzie składał się z następujących budynków: BUDYNEK A- główny obiekt na terenie
inwestycji - budynek administracyjny, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, który składa się z: strefy ogólnodostępnej - strefa ogólnodostępna jest to strefa dostępna w sposób swobodny dla
wszystkich osób przychodzących do budynku służbowego jednostki Policji. W skład tej strefy wchodzi
zespół pomieszczeń recepcyjnych w obrębie których znajdują się: wiatrołap, recepcja z poczekalnią,
węzeł sanitarny dla interesantów. Strefa ta jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. strefa ograniczonego dostępu - strefa dostępna dla pracowników (funkcjonariuszy oraz pracowników
cywilnych Policji) oraz innych osób uprawnionych do wejścia i przebywania na terenie obiektów
policyjnych, a także dla interesantów wprowadzonych przez osoby upoważnione. W skład strefy
wchodzą zespoły pomieszczeń: o funkcji biurowej oraz przeznaczone do prowadzenia innych
czynności służbowych, kierownictwa, socjalnych i pomocniczych, technicznych. - strefa zamknięta strefa dostępna dla pracowników (funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji) oraz innych
osób uprawnionych do wejścia i przebywania w niej. W skład strefy wchodzą zespoły pomieszczeń:
służby dyżurnej, pokoje i tymczasowe pomieszczenia przejściowe, magazyn uzbrojenia, archiwa,
pomieszczenia depozytów, kancelaria tajna, magazyn druków i materiałów biurowych, pomieszczenia
do przesłuchań osób zatrzymanych, pomieszczenia techniczne i techniczno-biurowe. W każdej z

wymienionych stref występują także zespoły pomieszczeń węzłów sanitarnych oraz ciągi
komunikacyjne poziome i pionowe, zgodnie z przepisami. BUDYNEK B- budynek krytej strzelnicy. Na
parterze tego budynku zlokalizowane są garaże dla samochodów służbowych wraz z
pomieszczeniami technicznymi, na piętrze znajduję się siłownia z szatniami oraz strzelnica z
pomieszczaniami towarzyszącymi. BUDYNEK C - budynek kynologiczny związany z utrzymaniem
psów służbowych składa się z części socjalnej przewodników oraz kojców dla psów służbowych.
BUDYNEK D - budynek garażowy dla samochodów służbowych na 10 stanowisk. Szczegółowy zakres
rzeczowy przedstawiają przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz projekty budowlane i wykonawcze (załączniki nr 9 - 12 do SIWZ)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


DORBUD S.A., ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15681336,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 16480066,77



Oferta z najniższą ceną: 14967151,52 / Oferta z najwyższą ceną: 21881700,00



Waluta: PLN .

