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Ogłoszenie nr 510240969-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach
projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
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: 572343-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

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:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w
ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZŻ-ZP.26.31.19.KS
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:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy
ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja". Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: prac
termomodernizacyjnych które obejmą: roboty ziemne, termomodernizację : fundamentu (również izolacja przeciwwilgociowa), ścian (w
oparciu o innowacyjną technologię partnera projektu P2Endure), dachu, roboty rozbiórkowe, konstrukcje, prace ogólnobudowlane,
przygotowanie podłoży, układanie posadzek i okładzin ścian, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, technologię kuchni, kuchenek
"rozdzielczych" i zmywalni, dźwig towarowy, prace wykończeniowe, wyposażenie wraz z montażem sprzętu i urządzeń. Prace budowlane i
modernizacyjne obejmą również instalacje: elektryczną, sanitarną i wentylację. Powierzchnia użytkowa całego obiektu około 1484 m²,
kubatura około 5525 m³. 2. 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 wykonywaniem robót ogólnobudowlanych - 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 będą w SIWZ oraz we wzorze
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, który zostanie przekazany Wykonawcom na kolejnym etapie postępowania przetargowego. 3.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie jednostki
organizacyjne takie w szczególności jak np. RWE STOEN OPERATOR, MPWiK, VEOLIA, Urząd Dozoru Technicznego, operator komunikacyjny,
Straż Pożarna, SANEPID, itp. oraz uzyskania pozytywnych protokołów odbioru lub opinii w powyższym zakresie niezbędnych do przekazania
obiektu do użytkowania i eksploatacji, w terminie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w ramach wynagrodzenia określonego w umowie w
sprawie zamówienia publicznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg ograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8289964.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3b896dda-a1fe-49d5-a251-6df3...
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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: Adro Spółka cywilna Adam Giernatowski Justyna Giernatowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kwiatowa 69
Kod pocztowy: 05-120
Miejscowość: Legionowo
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 7206555.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7206555.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7206555.27
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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