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Ogłoszenie nr 510175939-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka: Wykonanie przebudowy istniejącego skweru w
zakresie budowy obiektów małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt z
Budżetu Partycypacyjnego 2019 nr 177 "SKWER KRZYŻÓWKI / KOWALCZYKA - ŻERAŃ",
w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, na dz. nr 22 z obrębu 4-06-11.,
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: 578927-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540156529-N-2019

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
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przebudowy istniejącego skweru w zakresie budowy obiektów małej architektury
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt z Budżetu Partycypacyjnego 2019 nr 177 "SKWER
KRZYŻÓWKI / KOWALCZYKA - ŻERAŃ", w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, na dz. nr
22 z obrębu 4-06-11.,
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-II-WZP-271.64.2019.MLU/PN-b
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącego skweru w zakresie
budowy obiektów małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt z Budżetu
Partycypacyjnego 2019 nr 177 "SKWER KRZYŻÓWKI / KOWALCZYKA - ŻERAŃ", w
Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, na dz. nr 22 z obrębu 4-06-11. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia określa następująca dokumentacja techniczna (zał. nr 13 do SIWZ): •
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opinia geotechniczna; • projekt zagospodarowania działki - architektura, zieleń; • projekt
zagospodarowania działki - stwiorb; • przedmiar. W przypadku, w którym występują różnice w
zakresie robót między projektem budowlanym a przedmiarem, Wykonawca winien opierać się na
projekcie budowlanym. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji
technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych,
o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że
spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte
wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest
do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach.
Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone
w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą
posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W
miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy
PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. 2.2. Dodatkowe
obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Wobec przyjęcia przez Zamawiającego
w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych klauzuli
społecznej Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania Przedmiotu
zamówienia zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy 1 osobę która będzie wykonywała prace budowlane. Szczegółowe warunki
zatrudnienia zostały opisane w § 15 wzoru umowy 2.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, na czas wykonywania przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż
wysokość złożonej oferty brutto.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233260-9
Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 45100000-8, 45111300-1, 77211400-6, 77211500-7,
45223800-4, 31520000-7, 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) –
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty
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przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
tj. 268 361,26 PLN.
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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