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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 230684-2010 z dnia 2010-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji klatki schodowej w budynku nr 5 w kompleksie nr 3575
przy al. Niepodległości 218 w Warszawie. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, jakie należy wykonać w
ramach niniejszego...
Termin składania ofert: 2010-08-16

Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji klatki
schodowej w budynku nr 5 w kompleksie nr 3575 przy al. Niepodległości
218 w Warszawie, nr sprawy: 55/ZP/10
Numer ogłoszenia: 274410 - 2010; data zamieszczenia: 02.09.2010
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: 230684 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 022 6840086, faks 022 6840642, 6874189.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji
klatki schodowej w budynku nr 5 w kompleksie nr 3575 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie, nr sprawy:
55/ZP/10.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji klatki
schodowej w budynku nr 5 w kompleksie nr 3575 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie. 2. Szczegółowy
zakres robót budowlanych, jakie należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia zawierają: a) przedmiary
robót: - roboty rozbiórkowe, roboty remontowe i renowacyjne, - roboty instalacyjne elektryczne, - instalowanie
centralnego ogrzewania stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ, c) projekt wykonawczy remontu klatki schodowej w budynku nr
5: branża budowlana, sanitarna oraz elektryczna, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ, 3. Roboty budowlane
przeprowadzone będą na terenie wojskowym w strefie administracyjnej oraz na zewnątrz budynku przy
instalowaniu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Teren budowy należy oznaczyć, a także wyznaczyć
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strefy ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia robót i odbioru końcowego. Plan zagospodarowania budowy musi być zatwierdzony
przez Inwestora, przed terminem wprowadzenia na plac budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi
Wykonawca, nie podlega on odrębnej zapłacie i powinien być włączony w cenę oferty. Prace modernizacyjne
wewnątrz budynku prowadzone będą w budynku czynnym, w którym prowadzona będzie praca biurowa.
Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót budowlanych, aby zminimalizować ich uciążliwość dla
użytkowników budynku mając na uwadze w szczególności zapewnienie porządku na /placu budowy/ w czasie
prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu w danym dniu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
harmonogram prac, obustronnie uzgodniony z Inwestorem. Prace modernizacyjne Wykonawca może prowadzić
tylko w dni robocze w godzinach służbowych tj. 7.30-15.30 (poniedziałek - piątek). Wykonywanie prac poza
godzinami służbowymi oraz soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy może odbywać się tylko w
wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody od użytkownika obiektu oraz Inwestora. 4.
Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz sporządzić przed rozpoczęciem
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem następujących uwag: - w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia można posługiwać się tylko nazwą - budynek nr 5; - w planie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia nie wolno zamieszczać nazw komórek organizacyjnych oraz ich miejsca rozmieszczenia w
budynku nr 5, w tym pomieszczeń, rejonów i stref podlegających szczególnej ochronie; Ponadto nie wolno
przedstawiać organizacji oraz funkcjonowania ochrony fizycznej i technicznej, w tym rozmieszczenia posterunków,
rozmieszczenia urządzeń, systemów alarmowych, wizyjnych systemów nadzoru, systemu kontroli dostępu i innych
urządzeń technicznych wspomagających ochronę fizyczną. Pracownicy realizujący przedsięwzięcie powinny
poruszać się tylko w rejonie wykonywanych robót. 5. Roboty budowlane należy wykonywać z zachowaniem
szczególnej ostrożności, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. Roboty należy realizować w sposób
zapewniający bezpieczeństwo ludzi, mienia i ochronę środowiska oraz zminimalizować ich uciążliwość dla
użytkowników budynku. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania,
wg. przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 6. W dniu
podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wykaz pracowników (wraz ze zdjęciami)
przewidzianych do realizacji zadania, w celu wykonania przepustek. 7. Wymagana gwarancja wynosi co najmniej
36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 8. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót przedmiarach robót, zaleceniach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod
warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w SIWZ. 9. Wykonawca wykaże
w ofercie, że oferowane materiały równoważne spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.13.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7.

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH REMARK MAREK KOŁODZIEJCZYK, ul. Wał Międzeszyński 628A,
03-994 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284236,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 356719,89
Oferta z najniższą ceną: 356719,89 / Oferta z najwyższą ceną: 774723,08
Waluta: PLN.
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