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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 145691-2016 z dnia 2016-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a w
Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj, w oparciu o 1)Program funkcjonalno-użytkowy dla ogródka
przedszkolnego dla Przedszkola...
Termin składania ofert: 2016-08-09

Warszawa: Budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208
przy ul. Dzielnej 1a w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj (znak
sprawy ZP-60/16)
Numer ogłoszenia: 137702 - 2016; data zamieszczenia: 31.08.2016
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: 145691 - 2016r.
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. 22 443 93 93, faks 22 443 94 85.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw dla Przedszkola
Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy ZP60/16).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla
Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj, w
oparciu o 1)Program funkcjonalno-użytkowy dla ogródka przedszkolnego dla Przedszkola Specjalnego nr
208 przy ul. Dzielnej 1a w Warszawie, wykonany w dniu 15 maja 2016 r. przez Wydział Inwestycji dla dz.
Śródmieście. Autorami opracowania są: Zdzisław Dąbrowski oraz Antonina Kwaśniewska - Wójcicka. Ww.
opracowanie stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane
w programie funkcjonalno- użytkowym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do
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opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty,
urządzenie i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dane ogólne: powierzchnia terenu przeznaczonego na plac zabaw ok. 860 m2. W zakres zamówienia wchodzi
wykonanie m.in.: 1)opracowania zawierającego: a)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 zgłoszenia
właściwemu organowi wykonania robót budowlanych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami,
ekspertyzami, uwzględniającą: - mapę do celów projektowych, - projekt architektoniczny lokalizacji
urządzeń placu zabaw ze wszystkimi charakterystycznymi elementami z podaniem wszystkich wymiarów i
domiarów, - projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw z przekrojami i wszystkimi charakterystycznymi
elementami z podaniem wszystkich wymiarów i domiarów, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
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), 2)robót
budowlanych zgodnie z wykonanym opracowaniem zatwierdzonym przez Zamawiającego. UWAGA:
1.Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich
niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map oraz uzyskania wszystkich
niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarnohigienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz innych instytucji w
zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z
Wydziałem Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zakresu robót, przed przystąpieniem do
prac projektowych. 3. Wykonany projekt powinien spełniać niezbędne wymagania do zgłoszenia
właściwemu organowi wykonania robót budowlanych. 4. 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. 5.Opracowanie Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie papierowej wydrukowanej z plików
PDF (projekty w 5 egz.; specyfikacje techniczne w 3 egz.) oraz w formie elektronicznej (Word, Autocad lub
Archicad i niemodyfikowalnej - PDF). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie
umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.11.27.23-9, 71.24.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
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III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ARSPLAY WOJCIECH SMOCZKIEWICZ, Pod Lipą 8 lok. 96, 02-798 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 354262,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 429270,00
Oferta z najniższą ceną: 429270,00 / Oferta z najwyższą ceną: 429270,00
Waluta: PLN .
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