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Ogłoszenie nr 510129132-N-2020 z dnia 16-07-2020 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w
ramach przebudowy budynku przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie na cele oświatowe ( znak
sprawy: ZP-22/20)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
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: 546663-N-2020
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 15259663001080, 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:
Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w ramach przebudowy budynku przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie na cele oświatowe ( znak sprawy:
ZP-22/20)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-22/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
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 dostawa i montaż wyposażenia kuchni w ramach przebudowy budynku przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie na
cele oświatowe w oparciu o dokumentację określoną w §1 ust. 2 Projektu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Dokumentacja określona
w §1 ust. 2 projektu umowy tj. Wykaz sprzętu kuchennego oraz Rysunki: Rzut parteru i Rzut piwnicy stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. W
zakres zamówienia wchodzi: - dostarczenie, rozładunek, wniesienie oraz kompletny montaż wyposażenia kuchni w miejscach wskazanych
przez Kupującego w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację, - utrzymywanie porządku w czasie rozładunku prowadzonego na terenie
obiektu, zabezpieczenie ścian, podłóg i otworów drzwiowych przed porysowaniem lub zniszczeniem, rozpakowywanie elementów wyposażenia
i po zakończeniu dostawy oraz prac instalacyjnych, nadto usunięcia zbędnych opakowań z terenu oraz ich utylizacja na swój koszt.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyposażenie kuchni będzie wolne od wad, fabrycznie nowe i będzie odpowiadać wymaganiom
określonym w polskich przepisach dotyczących instalowania tego typu wyposażenia, w szczególności będzie posiadać certyfikaty PZH oraz na
znak bezpieczeństwa i będzie odpowiadać Polskim Normom oraz aprobatom technicznym w odniesieniu do wyrobów podlegających tej
certyfikacji dla obiektów użyteczności publicznej. 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. Wymiary wyposażenia kuchni należy sprawdzić w naturze przed dostawą. Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10%.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ .
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39221000-7
Dodatkowe kody CPV: 39314000-6, 39141000-2

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: 14/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 97030.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: UNIGASTRO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Międzyleska 6C
Kod pocztowy: 50-514
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Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
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 86309.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78720.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116850.00
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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Drukuj
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