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Strona główna
Moje ogłoszenia
Nowe formularze
Koncesje

Warszawa: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
wykonanie na jej podstawie robót budowlanych – budowa mini placu zabaw
„Sokołowska” w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 r. OGŁOSZENIE O

Koncesje

ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Ogłoszenia BZP
Przeglądaj i subskrypcje(przed
4/5/2017)
Przeglądaj

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Pozostałe
Zmień hasło
Wyloguj
WebService

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie

WebService - opis

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

WebService - link

postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Krajowy
numer identyfikacyjny 66584000000, ul. ul. gen. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 22 6323215, e-mail sekretariat@zgnwola.waw.pl, faks 22 6327242.
Adres strony internetowej (url): http://www.zgnwola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych – budowa mini placu zabaw „Sokołowska” w
ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 r.
Numer referencyjny ZP.26.101.2018.LW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie, na podstawie
programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego Zał. Nr 1 do wzoru umowy, dokumentacji projektowej i
wizualizacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami, oraz zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy lub uzyskanie
pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola. 2. Wykonanie robót
budowlanych wraz z wyposażeniem mini placu zabaw zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją
projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego, 3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres
prac oraz sposób i warunki realizacji określa wzór umowy oraz program funkcjonalno – użytkowy stanowiący
Załącznik nr 1 do wzoru umowy będące integralną częścią niniejszego zaproszenia. Na podstawie z art. 29 ust. 3a
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579, z późn. zm.), Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudni na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, z późn. zm.) minimum jedną osobę wykonującą czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia
dotyczące robót ogólnobudowlanych. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia,
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia.
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
71248000-8,
45212200-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia

(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 42845.53
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na wskazany przedmiot zamówienia, obydwa zostały unieważnione. Pierwsze
postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp „cena najkorzystniejszej
oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejne
postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp „nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu” – w postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W
związku z powyższym wyczerpane zostały przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp
uzasadniające udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonanie robót
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związane jest z koniecznością realizacji wybranego w głosowaniu projektu zgłoszonego w IV edycji budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp. - Zamawiający
może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali
wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Elajo Sp z o.o., , ul. Odkryta 55C/30, 03-140, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Drukuj
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