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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 96591-2014 z dnia 2014-05-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul.
Poznańskiej 6/8 w Warszawie, zgodnie z: 1.Dokumentacją projektową zawierającą: 1)Projekt budowlano wykonawczy
modernizacji...
Termin składania ofert: 2014-05-22

Warszawa: Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół
Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie (znak sprawy ZP60/14)
Numer ogłoszenia: 121745 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia
w BZP: 96591 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6998449, faks 022 6998154.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu
Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie (znak sprawy ZP- 60/14).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boisk sportowych na
terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie, zgodnie z: 1.Dokumentacją
projektową zawierającą: 1)Projekt budowlano wykonawczy modernizacji boisk sportowych w Zespole Szkół
Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie wykonany w dniu 02 października 2013r. przez
Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane T.W.PROJEKT Tobiasz Walczak. Autorami opracowania są: Michał
Olesik, Krzysztof Filipiak, Andrzej Cichoradzki i Tobiasz Walczak. 2)Przedmiar robót dla modernizacji boisk
sportowych w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie, aktualizowany w dniu 23
kwietnia 2014 r. przez Halinę Miturską na podstawie przedmiaru wykonanego przez Przedsiębiorstwo
Projektowo - Budowlane T.W.PROJEKT Tobiasz Walczak. 2.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych dla modernizacji boisk sportowych w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w
Warszawie wykonaną w dniu 02 października 2013r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane
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T.W.PROJEKT Tobiasz Walczak. Autorami specyfikacji są: Michał Olesik, Krzysztof Filipiak, Andrzej Cichoradzki
i Tobiasz Walczak. Ww. opracowania stanowią załącznik nr 7 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, urządzenia i technologie spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy
dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. Dane ogólne: Zamierzenie inwestycyjne polegające na
wykonaniu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej o powierzchni 920,00m2 dla Zespołu Szkół
Gastronomicznych przy ulicy Poznańskiej 6/8 w Warszawie. W zakres zamówienia wchodzi m. in. wykonanie:
1.rozbiórka istniejącego ogrodzenia z segmentów metalowych, 2.rozbiórka parkanu metalowego między
dziedzińcem a placem, 3.rozbiórka napotkanych fragmentów murów i gruzowisk, 4.wykonanie instalacji
drenażowej odprowadzenia z boiska wód opadowych, 5.humusowanie górnej warstwy organicznej placu
przeznaczonego pod płytę boiska, 6.wykonanie ławy fundamentowej wokół płyty boiska z markami dla
mocowania słupów ogrodzenia i piłkochwytów, 7.montaż uziomów instalacji odgromowej ogrodzenia,
8.betonowanie tulei mocowania urządzeń boiskowych, 9.betonowanie stóp fundamentowych dla wysięgników
oświetlenia eksploatacyjnego boiska, 10.wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej budynku sali
gimnastycznej przylegającej do boiska, 11.boisko o nawierzchni syntetycznej - 920,00 m2, -wykonanie
podbudowy z warstw mineralnych pod płytę boiska, -wykonanie podbudowy syntetycznej nawierzchni - SBR,
-wykonanie warstwy wierzchniej płyty boiska - EPDM, 12.dostawa i montaż ogrodzenia w konstrukcji stalowej
ocynkowanej i emaliowanej w technologii proszkowej, 13.dostawa i montaż bram dwuczęściowych i furtek w
konstrukcji analogicznej do ogrodzenia, 14.montaż piłkochwytów, 15.montaż obwodowej instalacji odgromowej
ogrodzenia, połączenie z uziomami 16.montaż oświetlenia boiska - potrzeb ogólnych i eksploatacyjnych,
17.wymiana wewnętrznej linii zasilającej budynek sali gimnastycznej- za licznikowej, 18.malowanie ściany
budynku przylegającego do boiska farbami elewacyjnymi, 19.wykonanie monitoringu wizyjnego boiska
zintegrowanego z systemem centralnym w budynku A Uwaga: 1.Wszystkie materiały zastosowane do wykonania
budowy boiska muszą posiadać atesty dopuszczenia do stosowania w placówkach oświatowych. 2.Kolory farb
użytych do wykonania remontu należy ustalić z Zamawiającym i użytkownikiem. Przy wycenie robót należy
zwrócić szczególną uwagę na następujące prace: 1.Konieczność ręcznego wykonania prac ziemnych w
okolicach trasy dwóch kabli SN - trasy wrysowane na mapach nie zawsze pokrywają się z trasami rzeczywistymi.
2.Wszystkie kable i przewody w wykopach muszą być układane w rurach osłonowych. 3.Wszystkie przejścia
kabli i przewodów przez ściany fundamentowe które są poniżej poziomu terenu muszą być wykonane z
wykorzystaniem przepustów gazo i wodoszczelnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.00.00-1, 45.22.32.10-1, 45.11.12.91-4,
45.31.00.00-3.
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
COLBI Kotynia Spółka Jawna, ul. Piłsudskiego 61, 05-070 Sulejówek, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 703657,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 729471,00
Oferta z najniższą ceną: 729471,00 / Oferta z najwyższą ceną: 863455,54
Waluta: PLN.
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