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Ogłoszenie nr 510275750-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej: Przebudowa sal wykładowych i przyległych korytarzy
w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
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: 615979-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Krajowy numer identyfikacyjny 64724210000000, ul.
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 60 80 177, 60
80 173, e-mail EB@ksap.gov.pl, faks 22 60 80 277, 60 80 273.
Adres strony internetowej (url): www,ksap.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa sal wykładowych i przyległych korytarzy w budynku Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy ul.
Wawelskiej 56 w Warszawie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BA.260.18.2019
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 jest robota budowlana polegająca na przebudowie sal wykładowych
wraz z przyległymi korytarzami. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać w
szczególności: a. roboty rozbiórkowe polegające na rozbiórce ścianek działowych, demontażu
drzwi, witryn aluminiowych z drzwiami (do ponownego wykorzystania), sufitu podwieszonego,
wykładzin, okien, etc., b. wykonanie nowych ścianek działowych, tj. do wys. 85 cm murowane z
bloczków, otynkowane, a powyżej szklenie stałe w ramach aluminiowych (jak istniejąca
ścianka), c. wykonanie nowych ścianek działowych z GK, d. montaż nowych sufitów
podwieszonych, e. ułożenie nowych podłóg z płytek gres i wykładziny w płytkach wraz z
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cokołami; f. montaż ślusarki aluminiowej z demontażu, g. wymianę stolarki drzwiowej, h.
przerobienie instalacji elektrycznej z wymianą osprzętu i oświetlenia, i. roboty malarskie, j.
roboty porządkowe z wywozem gruzu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią
załączniki nr 2A-C do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, które zawierają:
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45421146-9, 45432110-8, 45421152-4, 45442100-8, 45421131-1,
45310000-3, 45111220-6

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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.
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