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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Warszawa
00-099
Polska
Tel.: +48 223124400
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szrm.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie dok. projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru aut. w zakresie budowy bud.
komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zad. inwest. pn.: Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowe
Numer referencyjny: RZP-II-WI 16 DZP-1 2017

II.1.2)

Główny kod CPV
71000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie
budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynków
komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej
dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi podziemnymi i naziemnymi,
usługami (handel, biura, usługi nieuciążliwe) oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 28 4, 28 5, 96,
84 (w części), 85 (w części), 86, 6 2, 6 4, 4 13 (w części) z obrębu 3-07-16 położonych przy ul. Korkowej 119
123 i ul. Króla Maciusia w Warszawie oraz pod wjazdy i infrastrukturę na dz. ew. nr 30 18, 30 19, 30 21, 30 22, 4
13 (w części), 30 3, 30 20 z obrębu 3-07-16.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Inwentaryzację istniejącego budynku usługowego (w 6 egz.),
2) Projekt rozbiórki istniejącego budynku usługowego (w 6 egz.),
3) Dokumentację geotechniczną (w 3 egz.),
4) Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku komunalnego przy ul. Korkowej (w 3 egz.),
5) Projekt budowlany (w 6 egz.),
6) Projekty wykonawcze (w 6 egz.),
7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 6 egz.),
8) Przedmiary robót (w 6 egz.),
9) Kosztorysy inwestorskie (w 4 egz.),
10) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń
rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na budowę,
a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań
uprawnionych podmiotów,
11) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją.
4. Dokumentację projektowo – przetargową należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.
2) elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) Inwentaryzację istniejącego budynku usługowego, projekt rozbiórki, dokumentację geotechniczną, koncepcję
architektoniczno-urbanistyczną, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg *.dxt) i (*.dxf) w
układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath),
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf),
3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca
przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia,
która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie
zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.
5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
6. Termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy, w tym:
a) inwentaryzacja istniejącego budynku usługowego, projekt rozbiórki, dokumentacja geotechniczna, koncepcja
architektoniczno – urbanistyczna – w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) projekt budowlany – w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
c) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 12 miesięcy od
dnia zawarcia umowy,
3) Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych
– w terminie do dnia 15.12.2020 r.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.(t.j.: Dz. U.z 2017 r. poz.1579). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 143-294874

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Uzasadnienie prawne:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05 września 2017 r. do godz. 11:30 zostało złożonych
5 niżej wymienionych ofert:
1) Studio Budowlane „UNITY” s.c. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta, ul. Kędzierskiego 2/66,
(kod: 01-493) Warszawa (Oferta Nr 1) – cena oferty brutto: 347.962,00 zł,
2) GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński, ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135, (kod: 03-922)
Warszawa (Oferta Nr 2) – cena oferty brutto: 445.567,50 zł,
3) BARTBUD Bartosz Rembowski, ul. Husarska 60, (kod: 02-489) Warszawa (Oferta Nr 3) – cena oferty brutto:
1.188.180,00 zł,
4) AGNUS Agnieszka Szustak, ul. Białostocka 9, (kod: 03-741) Warszawa (Oferta Nr 4) – cena oferty brutto:
868.300,05 zł,
5) Nobile Polska Sp. z o.o., ul. Rumiana 55/57 lok. 1, (kod: 02-954) Warszawa (Oferta Nr 5) – cena oferty brutto:
776.700,72 zł,
Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy, odrzucił oferty złożone przez Wykonawców
wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 4
ww. Ustawy Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wykonawcy zostali wykluczeni z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
01-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
art. 179-198 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17A
Warszawa
01-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +49 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2017

