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Ogłoszenie nr 510031678-N-2019 z dnia 19-02-2019 r.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy
ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500233-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540001185-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01571911300000, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 022 5652355, 5652350, e-mail zam.publ@zlobki.waw.pl, rponiatowski@zlobki.waw.pl, faks 022 8450714.
Adres strony internetowej (url): www.zlobki.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.zlobki.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja
Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZŻ-ZP.26.1.19
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 2) sprawowanie nadzoru
autorskiego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, w ramach zadania
inwestycyjnego pt.: „Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i
modernizacja” w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 SIWZ. 3. CPV: 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a PZP i 36 ust. 2 pkt 8a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie wszelkich
czynności w ramach zamówienia publicznego związanych z koordynacją realizacji przedmiotu umowy - jeżeli wykonywanie tych czynności
będzie zawierało ceny stosunku pracy (nie dot. czynności wykonywanych przez kierownika robót oraz przypadku, w którym w/w czynności
wykonuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą tj. Wykonawca zamówienia). Zamawiający wymaga aby zatrudnienie przy
realizacji zamówienia trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub
przez Wykonawcę / Podwykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca / Podwykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby. Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust 3a PZP, w
szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań
o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do
SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie częściowo realizowane w ramach Projektu P2Endure - Innowacyjna głęboka
termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów (https://www.p2endure-project.eu). Projekt P2Endure dotyczy
podejmowania działań z zakresu efektywności energetycznej budynków. Liderem projektu jest holenderska firma DEMO Consultants, w
projekcie bierze udział 16 partnerów. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu UE Horyzont 2020, naboru H2020-EE-2016-2017.
Dofinansowanie udziału Warszawy w Projekcie jest na poziomie 100% wydatków kwalifikowalnych. Czas realizacji projektu: 48 miesięcy od
września 2016 r. Celem projektu jest przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą w trakcie przeprowadzenia renowacji budynków
uzyskać oszczędności zużycia energii na poziomie 60%. Budynkiem objętym Projektem jest Żłobek nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w
Dzielnicy Ursynów i jest to jeden z budynków pilotażowych w całym Projekcie. Tak duże oszczędności energii w budynkach będą wymagały
przeprowadzenia inwestycji związanych z głęboką termomodernizacją obiektów. Przekazana dokumentacja projektowa będzie podstawą do
stworzenia modelu BIM w oparciu o który powstanie raport kolizji. Referencyjny model Żłobka nr 3 został stworzony przez Mostostal
Warszawa S.A. (partnera projektu) w formacie .rvt na podstawie chmury punktów, powstałej ze skaningu laserowego 3D, jednak stanowi on
jedynie materiał poglądowy. Dokładna inwentaryzacja musi zostać przeprowadzona przez Wykonawcę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71248000-8

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/66ff559d-348b-45c4-aa9e-4899...
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 165396.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: "Sawa-Tech Projektowanie i Wykonawstwo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: sawa-tech@post.pl
Adres pocztowy: ul. Mesyńska 20
Kod pocztowy: 02-761
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
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 196185
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196185
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196185
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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