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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Legal Basis:
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
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wicik
Tel.: +48 223124400
E-mail: mwicik@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szrm.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury
Numer referencyjny: RZP-II-WI/9/DZP-1/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu
Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN“.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45220000
45221244

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na
Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN“.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budowę kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad. Kanał zbiorczy (w
skrócie KZ) – należy przez to rozumieć podziemną budowlę – obiekt liniowy w formie kanału technologicznego
składającego się z dwóch równoległych tuneli: kablowego oraz wodociągowo-ciepłowniczego. KZ realizowany
jako niezależny obiekt budowlany służący umieszczeniu podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.
Głównym założeniem projektu kanału zbiorczego jest uwolnienie terenów wokół Pałacu Kultury
I Nauki w Warszawie w tym Placu Defilad od sieci i instalacji, które obecnie są tam zlokalizowane w celu
umożliwienia realizacji przyszłej zabudowy. Rolą kanału jest uporządkowane przeprowadzenie sieci, instalacji i
przewodów teletechnicznych przez cały teren oraz umożliwienie korzystania z tych sieci przyszłym odbiorcom.
Wykaz działek obejmujący zakres inwestycji: działki z obrębu ewid.: 5-03-09: 23/15; 23/3; 23/97; 24/33; 24/35.
Dane powierzchniowo-przestrzenne:
Powierzchnia całkowita PC: 6 137,10 m2
Powierzchnia użytkowa PU: 5 217,52 m2
Kubatura: 23 756 m3
Długość całkowita: 850,15 mb
KZ w całości jest obiektem technicznym nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi, dostęp do kanału możliwy jest
tylko w celu bieżącej konserwacji, okresowych nadzorów oraz prac związanych z montażem lub utrzymaniem
sieci.
Na poziomie terenu zaprojektowano postawienie obiektu kontenerowego, pełniącego funkcję Pomieszczenia
nadzoru. Wewnątrz kontenera zlokalizowano wejście do klatki schodowej prowadzącej pod ziemię na poziom
kanału zbiorczego.
Obiekt kanału zbiorczego został podzielony na 27 stref pożarowych, przyjmując założenie, że długość każdej
strefy pożarowej nie będzie większa niż 100 m a powierzchnia nie przekroczy 500 m2. Realizacja zakłada w
ramach 27 stref również 3 należące do podziemnej stacji transformatorowej przylegającej do KZ. Ze względu
na realizację KZ przed parkingiem podziemnym występuje konieczność uruchomienia stacji transformatorowej
obsługującej KZ oraz w przyszłości parking. W tym celu zaprojektowano podziemną stację transformatorową w
obudowie betonowej z dostępem od strony KZ a w przyszłości od parkingu.
Kanał zbiorczy zostanie wyposażony w szereg instalacji i elementów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:
• suwnica – elementy do transportu rur w części mokrej,
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• wsporniki – półki do prowadzenia instalacji w kanale,
• przejścia szczelne,
• wejścia/wyjścia dla obsługi,
• otwory montażowe do wprowadzania rur, kabli, instalacji, oraz innych elementów wyposażenia,
• system monitoringu: telewizja przemysłowa CCTV, czujniki poziomu tlenu, czujniki monitorujące temperaturę,
czujniki monitorujące stężenie (występowanie) gazu,
• zabezpieczenia przeciwpożarowe,
• wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna,
• odwodnienie tuneli: mokrego i suchego,
• instalacje wod.- kan.,
• oświetlenie,
• oświetlenie ewakuacyjne,
• instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru,
• instalacja telefonu alarmowego,
• instalacje kontroli dostępu,
• instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / 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

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: 2018/S 173-391720

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

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
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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 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Uzasadnienie prawne:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 11:30 została złożona jedna
Oferta przez Wykonawcę: - IDS-BUD S.A., ul. Grzybowska 87 (kod: 00-844) Warszawa (Oferta Nr 1) – Cena
oferty brutto: 90.176.919,13 zł,
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
niniejszego zamówienia tj. 39.295.936,98 zł brutto.
Wobec faktu, iż cena zawarta w złożonej ofercie przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do wysokości ceny oferty złożonej
w niniejszym postępowaniu, postanawia się jak na wstępie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245877801
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 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2018

