
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont klatek schodowych wraz z korytarzami w budynkach mieszkalnych wieloro.: -
Radzymińska 105 - 1 klatka - Augustówka 4 - 1 klatka - Ludna 4 - 3 klatki - Powsińska 73 - 4 klatki

w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140001459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prosta 69

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-838

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: zmsp@zmsp.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zmsp.warszawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zmsp.eb2b.com.pl/

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:
Remont klatek schodowych wraz z korytarzami w budynkach mieszkalnych wieloro.: -
Radzymińska 105 - 1 klatka - Augustówka 4 - 1 klatka - Ludna 4 - 3 klatki - Powsińska 73 - 4
klatki w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d948f1f8-46d4-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00317973/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-16 09:54

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

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270352/01

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 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WNP-000013/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 316187,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac do wykonania i uwzględnienia w kosztorysie w szczególności obejmuje:

1. Zabezpieczenie podłóg i schodów folią.
2. Odbicie tynków wewnętrznych zmurszałych lub zagrzybionych na stropach, belkach, biegach
i spocznikach schodów.
3. Uzupełnienie tynków wewnętrznych klatki schodowej na stropach, belkach, biegach 
i spocznikach schodów.
4. Przetarcie istniejących tynków na ścianach – lamperia i ponad lamperią.
5. Malowanie powierzchni starych tynków ścian farbą emulsyjną.
6. Przetarcie powierzchni istniejących tynków na sufitach.
7. Malowanie powierzchni starych tynków na sufitach farbą emulsyjną. 
8. Malowanie grzejników radiatorowych, krat, balustrad, rur wodociągowych 
i gazowych farbą olejną.
9. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) na ścianach i stropach.
10. Uporządkowanie i ułożenie przewodów w listwach.
11. Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych schodowych. 
12. Sprzątanie po wykonanych robotach.

Szczegółowy zakres robót remontowych podany został w przedmiarach robót.

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

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 274308,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 391996,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 274308,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AN Projekt Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242669376

7.3.3) Ulica: Karnicka 19

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-162

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 274308,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni
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8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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