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Ogłoszenie nr 500070477-N-2018 z dnia 03-04-2018 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: ,,Wymiana okien, drzwi oraz roboty
remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 220 przy ul. Jana Pawła II 26a w Warszawie w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj”” (znak sprawy ZP-3/18),
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:
tak
Numer ogłoszenia: 514793-N-2018
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:
,,Wymiana okien, drzwi oraz roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 220 przy ul. Jana Pawła II 26a w Warszawie w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj”” (znak sprawy ZP-3/18),
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-3/18
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:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien, drzwi oraz roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 220 przy ul. Jana Pawła II
26a w Warszawie, zgodnie z: 1. Programem Funkcjonalno Użytkowym wymiany okien, drzwi oraz robót remontowych w budynku Szkoły
Podstawowej nr 220 przy ul. Jana Pawła II 26a w Warszawie, wykonanym w dniu 15 stycznia 2018 r. przez Wydział Inwestycji dla dz.
Śródmieście. Autorem opracowania jest mgr inż. Wiesław Pszczółkowski. Ww. opracowanie stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Dane ogólne: wymiana okien w technice PCV ok. 70 m2, - wymiana drzwi w technice ALU ok. 25 m2, - cyklinowanie z lakierowaniem ok. 250 m2, malowanie ok. 600 m2. Zamawiający wymaga wymiany okien, drzwi, na okna i drzwi o tym samym rozmiarze odpowiadającym istniejącym
otworom okiennym i drzwiowym. Część drzwi stanowiących wejście do pomieszczeń na parterze, pomieszczeń administracyjnych i sali
gimnastycznej mają być wykonane z profili aluminiowych, pozostałe z PCV. Okna wykonane z PCV. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisanym w Programie Funkcjonalno Użytkowym. 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. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m.in.: 1) opracowania zawierającego: a) dokumentację projektową wielobranżową
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, uwzględniającą: - projekt budowlano - wykonawczy wymiany okien, drzwi oraz
wykonania robót remontowych, - przedmiar robót, z uwzględnieniem prac demontażowych, rozbiórkowych oraz wszystkich niezbędnych
czynności wynikających z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności niewynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w
wyżej wymienionym zakresie, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane
na podstawie odrębnych przepisów, b) specyfikację techniczną ogólną i szczegółową 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 funkcjonalnoużytkowego (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; c) kosztorys inwestorski, sporządzony na podstawie
wykonanego przedmiaru z uwzględnieniem prac demontażowych i rozbiórkowych, spełniający 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). 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, inwentaryzacji w części, której dotyczy opracowanie oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w
szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy 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 2017 r. poz. 1579 ze zm). 3.
Wymagane jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich
podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego” oraz treścią poniższych dokumentów: a)
Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta
stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej
mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642-E44AB610EBAF,frameless.htm b)
„Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik.
Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online:
http://mib.gov.pl/files/0/1798135/StandardyDostepnosci.pdf Dodatkowym rekomendowanym i uzupełniającym dokumentem jest: c)
„Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online:
http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf 4. Wykonawca zobowiązany
jest do konsultowania i prowadzenia uzgodnień zakresu robót ujętych w opracowaniu z Wydziałem Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście m. st.
Warszawy oraz użytkownikiem budynku na każdym etapie powstawania opracowania, oraz do uczestniczenia w organizowanych przez
Zamawiającego spotkaniach w jego siedzibie, jeśli zajdzie taka potrzeba. 5. Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych. 6. Zamawiający udostępnia
odpłatnie Wykonawcy istniejące miejsca poboru wody, energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Wykonawca
musi posiadać własne podliczniki celem opomiarowania i właściwego rozliczenia po zakończeniu robót. 7. Wykonawca musi zorganizować, a
następnie zlikwidować zaplecze budowy oraz zaplecze sanitarne dla pracowników w ciągu 3 dni od daty odbioru końcowego robót. Koszty
organizacji i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy obciążają Wykonawcę. 8. Wykonawca powinien dysponować
odpowiednim sprzętem technicznym (narzędziami, urządzeniami), który zapewni realizację zamówienia z uwzględnieniem aspektów
ekologicznych. Ponadto realizacja dostaw sprzętu i materiałów na budowę będzie odbywać się poza godzinami szczytu. 9. Wykonawca w
trakcie wykonywania robót uzyska zgodę od zarządcy dróg na transport materiałów do budowy w zakresie i czasie niezbędnym do wykonania
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przedmiotu umowy. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula
społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na
roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez co najmniej 4 osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 2. Warunek, o którym
mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji
zamówienia zatrudnionych już 4 osób. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym określonym w § 1 ust. 1 pkt. 1) (z wyłączeniem prac, których
wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) - w szczególności prace
związane z wykonaniem: a) 4 osoby do wykonywania robót ogólnobudowlanych. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia złożenia zgłoszenia
rozpoczęcia robót oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do
złożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopi
zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2. i 3. wraz z oświadczeniem wykonawcy, ze osoby
te są zatrudnione na umowę o pracę przez niego lub jego podwykonawców. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę, wymiar etatu, przedmiot umowy powinny być możliwe do zidentyfikowania. 4. W przypadku wątpliwości, czy osoby
realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem
przeprowadzenia czynności kontrolnych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur VAT wraz z pisemnym oświadczeniem o
wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 i 3. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których mowa w ust. 2 i 3 przy
realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia złożenia zgłoszenia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia
rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na warunkach określonych w ust. 2 i 3 posiadającej
tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych. Zmiany te nie stanowią zmiany umowy. 7. Za opóźnienie w
przedłożeniu kopii zanonimizowanych umów o pracę w terminach określonych w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Kara będzie
naliczana za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest
w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45421132-8, 45310000-3, 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: 27/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 225060.00
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
Nazwa wykonawcy: WAT Nowe Technologie Tomasz Wojciechowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Oś. Centrum 7 lok. 20
Kod pocztowy: 19-200
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie
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 244647.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 244647.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 275520.00
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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