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Ogłoszenie nr 510189798-N-2020 z dnia 01-10-2020 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy: Remont dachu budynku przy ul.
Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ
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: 578195-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny
10843854000000, ul. ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, teł. 22 5689100, e-mail przetarg@opsbielany.waw.pl, faks 22 8645952.
Adres strony internetowej (url): www.opsbielany.waw.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie w systemie
ZAPROJEKTUJ I BUDUJ
Numer referencyjny (/eże/z dotyczy):
OPSIX.252.1.2020
11.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań j a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
I. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w
Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.
opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku wpisanego do ewidencji
zabytków, wraz z dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę, uwzględniającej: 1.1 aktualny stan więźby dachowej i
zastosowanie środka biobójczego przeciw owadom oraz środka ognioochronnego, 1.2
wzmocnienia murów komina ponad dachem oraz wymianę czapy kominowej z wykonaniem
lekkiego zadaszenia wylotów z kratkami przewiewowymi, 1.3 wymianę wszystkich obróbek
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blacharskich gzymsów, komina, wyłazu dachowego i stolarki okiennej, 1.4 wymianę pokrycia
dachowego wraz z warstwą izolacyjną i ołaceniem, 1.5 wymianę stolarki okiennej i wyłazu
dachowego z zachowaniem obecnych lokalizacji, 1.6 obowiązujące przepisy w zakresie izolacji
termicznej przegród budowlanych w dachu. 2. wykonanie robót budowlanych w zakresie
remontu dachu wraz z kominem, obróbek blacharskich oraz wymianą stolarki okiennej na
podstawie dokumentacji z pkt. II ust. 1, przy braku sprzeciwu organu administracyjnego. III.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Programie Funkcjonalno Użytkowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ), Oceną stanu technicznego (załącznik nr 1.2 do SIWZ)
oraz w przedmiarze robót (załącznik nr 1.3 do SIWZ). Wymienione dokumenty wraz z opisem
przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ i Istotnymi postanowieniami umowy należy
rozpatrywać łącznie.
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
11.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45260000-7, 71000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 356910.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: DACH EXPERT Ewa Ładosz
Email wykonawcy: biuro.dachexpert@wp.pl
Adres pocztowy: Wrotnów 130
Kod pocztowy: 07-106
Miejscowość: Miedzna
Kraj/woj.: mazowieckie
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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 439000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 417733.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 597100.00
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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