
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365421948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hożej 13A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-528

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzw.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzw.waw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/14-tp-2022/?b=94

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a40b8a0-a05c-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114960/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-08 09:15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00050301/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac związanych z realizacją projektu z budżetu obywatelskiego nr 119 pn.
Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00083620/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 14/TP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 195680,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac związanych z realizacją projektu z budżetu
obywatelskiego nr 119 pn. Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego. 
2. W ramach przedmiotu zamówienia będą realizowane roboty obejmujące swoim zakresem:
- zabezpieczenie zieleni na terenie inwestycji;
- zdjęcie darni;
- wykonanie nawierzchni utwardzonej z nawierzchni mineralnej;
- uprzątniecie terenu po zakończeniu inwestycji;
- odtworzenie i renowacja trawnika;
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, określony został w Dokumentacji projektowej (w tym
projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarze robót) stanowiącej
załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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. 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.04.2022 r. do godz. 11:30 zostały złożone oferty przez niżej wskazanych
Wykonawców:
1) REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa (Oferta Nr 1) – cena oferty brutto: 545 380,35 zł., cena opcji:
19 680,00 zł.;
2) Andrzej Skarzyński Arts&Crafts, ul. Rawicka 21, 04-817 Warszawa (Oferta Nr 2) – cena oferty brutto: 325 769,70 zł.,
cena opcji: 27 060,00 zł;
3) BAOBAB Brandys Sp. z o.o., ul. Swarzewska 50/2, 01-821 Warszawa (Oferta Nr 3) – cena oferty brutto: 361 128,90 zł.,
cena opcji: 24 600 zł.;
4) AG-COMPLEX sp. z o.o., ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa (Oferta Nr 4) – Cena oferty brutto: 402 057,25 zł., cena opcji:
24 440,00 zł.;
5) FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „HOSTA” IWONA ŁAPIŃSKA, ul. Płochocińska 35, 03-044 Warszawa (Oferta Nr 5) –
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Cena oferty brutto: 347 953,56 zł., cena opcji: 14 760,00 zł.;
6) Bis Wod-Kan Roboty Inżynieryjno-Budowlane Jarosław Chudek, ul. Kwiatowa 8, 05-090 Rybie (Oferta Nr 6) – Cena oferty
brutto: 524 493,00 zł., cena opcji:
Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
niniejszego zamówienia tj. 213 800,00 zł brutto.
Wobec faktu, iż wszystkie złożone w postępowaniu oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, zaś Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, mając
powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z art. 255 pkt 3). ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 poz. 1129 ze zm.).
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