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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510254023-N-2019 z dnia 25-11-2019 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka: Naprawa i konserwacja pięciu drewnianych wiat
wraz z ławostołami oraz wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, zlokalizowanych na placach
zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 607933-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000360, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 44 38 406, e-mail bialoleka.zp@um.warszawa.pl, faks 22 32 54 166.
Adres strony internetowej (url): www.bialoleka.waw.pl www.um.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa i konserwacja pięciu drewnianych wiat wraz z ławostołami oraz wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, zlokalizowanych na
placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Numer referencyjny
UD-II-WZP-271.90.2019.MRO/PN-u
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
2. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa i konserwacja pięciu drewnianych wiat
wraz z ławostołami oraz wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, zlokalizowanych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 2.2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie napraw metodą odtworzeniową pięciu
drewnianych wiat wraz z ławostołami oraz wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, konserwacji, demontażu i utylizacji zniszczonych
elementów, zakupu i wymiany na nowe elementy w wymienionych wiatach i urządzeniu, zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych i placach
zabaw stanowiących własność m.st. Warszawy 2. Prace wykonywane będą na placach zabaw i terenach rekreacyjnych administrowanych
przez Dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy usytuowanych w następujących lokalizacjach na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie: - Plac
zabaw w Parku Strumykowa przy ul. Strumykowej, - Plac zabaw przy ul. Odkrytej, - Plac zabaw przy ul. Brzezińskiej, - Plac zabaw przy ul.
Kiersnowskiego, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w : - Załączniku nr 1 do wzoru umowy Wykaz placów zabaw i
terenów rekreacyjnych oraz warunki techniczne i zasady wykonywania prac, oraz w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ. 2.3 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia zatrudniał na
podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 osobę która będzie wykonywała prace związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, (m.in. demontaż zniszczonych elementów, wymiana i montaż na nowe elementów wiat i urządzenia zabawowego) z
wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych. Szczegółowe warunki zatrudnienia zostały opisane w § 9 wzoru umowy.
2.4 Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”
opisane w SIWZ i załącznikach za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
przy czym rozwiązania równoważne muszą spełniać wymogi w wydanych decyzjach, opiniach, uzgodnieniach • Nazwy materiałów, urządzeń
lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji
(spełniających wymagania podane w projektach budowlanych, wykonawczych oraz STWiORB), • Wykonawca, który na etapie realizacji robót
budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.5 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze
umowę, dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. 2.6. Termin wykonania
zamówienia Umowa zostanie zawarta na okres od daty podpisania umowy do 29.11.2019 r. 2.7. Długość okresu gwarancji Zamawiający
określa minimalną długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia tj.: 36 miesięcy (długość minimalna) liczoną od daty
podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowość wykonanych prac lub zamontowania urządzeń. UWAGA! Długość okresu
gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji (37-48 miesięcy) jakości na
wykonany przedmiot zamówienia, za który Zamawiający przyzna dodatkowe punkty Wykonawcom w kryterium oceny ofert, zgodnie z
pkt.10.2 ppkt II SIWZ .
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50800000-3

(jeżeli dotyczy):

zapotrzebowania i wymagań )

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45422100-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia tj.: 36 miesięcy (długość minimalna)
liczoną od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowość wykonanych prac lub zamontowania urządzeń. UWAGA!
Długość okresu gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji (37-48 miesięcy)
jakości na wykonany przedmiot zamówienia, za który Zamawiający przyzna dodatkowe punkty Wykonawcom w kryterium oceny ofert,
zgodnie z pkt.10.2 ppkt II SIWZ .

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/40451b1a-83f3-4d02-932f-2ed5752c17f8

1/3

25.11.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 79186.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: AG-COMPLEX Sp. z o.o.,
Email wykonawcy: zp@agcomplex.com.pl
Adres pocztowy: ul. Płytowa 14
Kod pocztowy: 03-046
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 90000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 102705.00
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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