
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów na 1 piętrze, w części od ul. Moniuszki w Warszawie

przy Placu Powstańców Warszawy 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006212789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uokik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/475894

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw konkurencji i konsumentów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów na 1 piętrze, w części od ul. Moniuszki w Warszawie
przy Placu Powstańców Warszawy 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cca8f825-d4ca-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148161/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-13 10:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007754/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont pomieszczeń oraz korytarzy w budynku UOKiK

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095375/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BBA-2.262.15.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 529673,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji
inwestycji pn. „Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów na 1 piętrze, w części od ul. Moniuszki w Warszawie przy Placu Powstańców
Warszawy 1”.
Zakres robót budowlano – remontowych związanych z remontem pomieszczeń i korytarzy
obejmuje w szczególności:
1) zabezpieczenie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obrębie remontowanych
pomieszczeń,
2) demontaż opraw oświetleniowych i listew elektroinstalacyjnych i zabezpieczenie ich na czas
prowadzenia robót malarskich, ponowny montaż po zakończeniu robót;
3) demontaż istniejącej wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi, frezowanie
nawierzchni z pozostałości kleju, montaż nowej wykładziny dywanowej dostarczonej przez
Zamawiającego (nowe listwy dostarcza Wykonawca);
4) naprawa zarysowań ścian i sufitów, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni ścian
szpachlą gipsową, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów;
5) wykonanie nowej zabudowy pionów instalacji centralnego ogrzewania z płyt gips-
kartonowych;
6) demontaż 3 szt. klimatyzatorów stacjonarnych wraz z dostawą i montażem nowych w trybie
multi-split;
7) demontaż 9 szt. drzwi wewnętrznych wraz z dostawą i montażem nowych;
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8) demontaż 16 szt. grzejników stalowych wraz z dostawą i montażem nowych;
9) demontaż wszystkich rolet okiennych wraz z dostawą i montażem nowych;
10) oklejenie folią szyby w pomieszczeniu nr 100;
11) usunięcie elementów dekoracyjnych ze ścian w pomieszczeniu nr 100A.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39515410-2 - Rolety wewnętrzne

44112200-0 - Wykładziny podłogowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 669708,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 754862,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 754862,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ANPOL – Andrzej Polański

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7921925825

7.3.3) Ulica: Sapiehy 5/5

7.3.4) Miejscowość: Oleszyce

7.3.5) Kod pocztowy: 37-630

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Montaż wykładzin dywanowych
Montaż instalacji klimatyzacji

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 754862,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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