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Formularz
Ogłoszenie nr 500012576-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: Naprawa i czyszczenie elewacji z remontem
monitoringu oraz dostosowanie sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej w budynku
Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8 w Warszawie (znak sprawy ZP-49/17).
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:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny 1525966300108, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (url): www.srodmiescie.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa i czyszczenie elewacji z remontem monitoringu oraz dostosowanie sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej w budynku
Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8 w Warszawie (znak sprawy ZP-49/17).
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-49/17
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:
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest naprawa i czyszczenie elewacji z remontem monitoringu oraz dostosowanie sali
lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8 w Warszawie, zgodnie z: 1.
Dokumentacją projektową zawierającą: 1) Architektoniczno-budowlany projekt budowlano-wykonawczy dla remontu elewacji polegający na
naprawie i czyszczeniu elewacji z instalacją systemu monitoringu oraz dostosowanie sali nr 21 na salę komputerową w budynku Szkoły
Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8 w Warszawie, wykonany dnia 3 kwietnia 2017 r. przez Barbara Filipowska B.V.F.K. STUDIO, Kraków,
ul. Rozrywka 20/12. Autorem opracowania jest mgr inż. arch. Barbara Filipowska. 2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych dla remontu elewacji polegający na naprawie i czyszczeniu elewacji z instalacją systemu monitoringu oraz dostosowanie sali nr
21 na salę komputerową w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8 w Warszawie, wykonaną dnia 3 kwietnia 2017 r. przez
Barbara Filipowska B.V.F.K. STUDIO, Kraków, ul. Rozrywka 20/12. Autorem opracowania jest mgr inż. arch. Barbara Filipowska. 3.
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu elewacji polegający na naprawie i czyszczeniu elewacji z
instalacją systemu monitoringu oraz dostosowanie sali nr 21 na salę komputerową w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8
w Warszawie - instalacje elektryczne, wykonaną dnia 21 kwietnia 2017 r. przez Barbara Filipowska B.V.F.K. STUDIO, Kraków, ul. Rozrywka
20/12. Autorem opracowania jest mgr inż. Rafał Góra. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót, które są jedynie elementem
pomocniczym i nie stanowią podstawy do wyceny oferty. 1) Przedmiar remontu elewacji polegający na naprawie i czyszczeniu elewacji z
instalacją systemu monitoringu oraz dostosowanie sali nr 21 na salę komputerową w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8
w Warszawie - branża budowlana, wykonany dnia 12 czerwca 2017 r. Zdzisława Dąbrowskiego na podstawie przedmiaru sporządzonego przez
Vassiliya Karpova, Barbara Filipowska B.V.F.K. STUDIO, Kraków, ul. Rozrywka 20/12. 2) Przedmiar remontu elewacji polegający na naprawie i
czyszczeniu elewacji z instalacją systemu monitoringu oraz dostosowanie sali nr 21 na salę komputerową w budynku Szkoły Podstawowej nr
203 przy ul. Skorupki 8 w Warszawie - branża elektryczna, wykonany dnia 12 czerwca 2017 r. Zdzisława Dąbrowskiego na podstawie
przedmiaru sporządzonego przez mgr inż. Rafała Górę, Barbara Filipowska B.V.F.K. STUDIO, Kraków, ul. Rozrywka 20/12. Ww. opracowania
stanowią załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dane ogólne: powierzchnia elewacji ok. 2 000 m2, - powierzchnia Sali komputerowej ok. 40 m2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: 1. Remont
elewacji - roboty rozbiórkowe i zabezpieczające, - wymiana uszkodzonych płyt z piaskowca, - roboty tynkarskie, - czyszczenie strumieniowe
piaskowca (piaskowanie), - impregnacja piaskowca, - położenie antygrafiti, - wymiana rur spustowych i obróbek blacharskich na tytanowocynkowe, - uszczelnienie parapetów zewnętrznych, - częściowa wymiana parapetów zewnętrznych (piaskowiec), - wymiana daszka nad
głównym wejściem do szkoły, - remont studzienek przyokiennych z wymianą krat, - remont krat okiennych, - remont zewnętrznego zejścia do
piwnicy (roboty tynkarskie, posadzkarskie, wykonanie poręczy i daszku z poliwęglanu), - zabezpieczenie gzymsów i parapetów kolcami
(przeciw ptakom), - wymiana oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą, - wymiana instalacji monitoringu zewnętrznego, wymiana przewodów odprowadzających i uziemiających instalacji odgromowej. 2. Remont sali komputerowej - roboty demontażowe,
wyburzeniowe i zabezpieczające, - roboty posadzkarskie – wymiana parkietu, - wymiana stolarki drzwiowej, - roboty malarskie, - obudowa
parapetów i grzejników, - montaż instalacji elektrycznej, - montaż i uzupełnienie tablic elektrycznych, - wykonanie pomiarów instalacji
elektrycznych i oświetlenia, - instalacje niskoprądowe. UWAGA: 1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
inspektorowi nadzoru, pisemnej opinii ornitologicznej dotyczącej ochrony ptaków w trakcie prowadzonych robót oraz wykonania na własny
koszt jej zaleceń.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45200000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 401149.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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
Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. "RAF-MAR" USŁUGI REMONTOWE Rafał Nowaczek
Email wykonawcy: raf-mar.biuro@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Pelargonii 7
Kod pocztowy: 00-990
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
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 606882,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 606882,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 650000,00
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:
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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