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Ogłoszenie nr 500027395-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Zespołu Szkół nr 69 i
dobudowanej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie (znak
sprawy ZP- 56/17)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 565085-N-2017
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:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej i
teletechnicznej w budynku Zespołu Szkół nr 69 i dobudowanej sali gimnastycznej wraz z
łącznikiem przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie (znak sprawy ZP- 56/17)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-56/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany
instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Zespołu Szkół nr 69 i dobudowanej sali
gimnastycznej wraz z łącznikiem przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie, zwanej dalej
opracowaniem. Dane ogólne: Szkoła zajmuje budynek wolnostojący składający się z dwóch
części oddzielonych od siebie przerwami dylatacyjnymi. Część pierwsza jest całkowicie
podpiwniczona i oprócz suteryny ma 4 kondygnacje szkolne oraz wysokie poddasze
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nieużytkowe. Do części szkolnej w latach 50-tych dobudowano krótki łącznik i salę
gimnastyczną w miejsce spalonej w czasie wojny. Konstrukcja budynku: ściany murowane,
stropy Kleina (sklepienia łukowe w korytarzach), więźba drewniana kryta dachówką ceramiczną.
Zespół Szkół jest placówką integracyjną, wyposażony jest w dźwig osobowy, zabezpieczony
pożarowo, pełniący także rolę ewakuacyjną oraz elektryczne podnośniki naścienne. Zakres prac
projektowych: - instalacje elektryczne wewnętrzne oraz oświetlenie na elewacji (w zakres
wchodzi inwentaryzacja budowlana do celów projektowych); - instalacje teletechniczne; - roboty
budowlane i poinstalacyjne. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Dokumentację należy
podzielić na etapy kondygnacjami oraz wlz-ty i rozdzielnice dla częściowej, etapowej realizacji
robót. Opracowanie powinno obejmować w szczególności: 1) dokumentację projektową,
opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
2013r. poz. 1129), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę bądź
zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych wraz z wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami, ekspertyzami i uwzględniającą: a) projekt budowlanowykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w następującym zakresie (w zakres
wchodzi inwentaryzacja budowlana do celów projektowych): - instalacje elektryczne
wewnętrzne wraz z oświetleniem na elewacji: • rozdzielnica elektryczna główna z wył. poż. i
rozdzielnice piętrowe, • instalacja oświetlenia podstawowego; • instalacja oświetlenia
ewakuacyjnego, • instalacja gniazd 230 V zwykłych, • instalacja gniazd 230 V „Data”, •
instalacja, gniazdo i uchwyt do projektora w pracowniach i salach, • instalacja i gniazda do
ekranu lub tablicy multimedialnej w salach i pracowniach, • instalacja dzwonków akustycznych,
• sporządzenie nowego bilansu mocy dla budynku – ewentualna modernizacja przyłącza i układu
pomiarowego (dostosowanie do aktualnych wymogów INNOGY); - instalacje teletechniczne: •
sieć komputerowa, wyposażenie serwerowni oprócz serwera, • instalacja wideodomofonowa dla
potrzeb świetlic i portierni, • instalacja telefoniczna w salach i pokojach biurowych wraz z
centralą, • instalacja antywłamaniowa wraz z centralą, • instalacja SSP oraz SAP z centralą i
elementami wykonawczymi - należy uwzględnić powiadomienie do Straży Pożarnej, • instalacja
rozgłaszania przewodowego, • instalacja CCTV wewnętrzna i zewnętrzna, • instalacja
nagłośnienia mobilnego; - roboty budowlane i poinstalacyjne: • roboty w zakresie sufitów
podwieszonych, • roboty w zakresie obudów g/k, • roboty w zakresie napraw i gładzenia tynków,
• roboty w zakresie malowania ścian i sufitów; b) przedmiary robót, z podziałem na branże oraz
etapy, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych czynności wynikających z konieczności
zabezpieczenia prac oraz innych czynności niewynikających bezpośrednio z dokumentacji
technicznej w wyżej wymienionym zakresie, c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
2) specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), uwzględniającej nazwy i kody: grup, klas
oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień; 3) kosztorysy inwestorskie, z podziałem na branże
oraz etapy, sporządzone na podstawie wykonanych przedmiarów, spełniające wymogi zawarte w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389) UWAGA: 1. Wykonawca zobowiązany jest
do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych
wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, inwentaryzacji do celów projektowych oraz
uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawców w szczególności
związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową,
bezpieczeństwem i higieną pracy, Stołecznego Konserwatora Zabytków, dystrybutora energii
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elektrycznej (INNOGY Stoen Operator) wraz z nowymi warunkami przyłączenia oraz innych
instytucji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest
do sporządzenia opracowania w sposób określony w art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 3. Wykonawca
zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia z Wydziałem
Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz użytkownikiem budynku, zakresu
robót ujętych w opracowaniu. 4. Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania
robót budowlanych. 5. Opracowanie Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie papierowej
wydrukowanej z plików PDF (projekty w 5 egz.; 1 egz. projektu zawierający nazwy własne
materiałów i urządzeń; przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne w 3 egz.)
oraz w formie elektronicznej (modyfikowalnej - Norma, Autocad lub Archicad, edytor tekstu i
niemodyfikowalnej - PDF). 6. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez
Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie
będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje
dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich
poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty
jest w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71240000-2

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: 12/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31747.97
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: Olena Błażejowska-Wrona
Email wykonawcy: 2rw1@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Pana Balcera 10 lok. 30
Kod pocztowy: 20-631
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie
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 23985.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23985.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30000.00
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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