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ogłoszenie nr 510198082-N-2019 z dnia 1'9-09-2019 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz _ InsĘtut Przemysłu organicznego: Wykonanie prac
modernizacyjnych dla Sieci Badawczej Łukasiewicz

OGŁoSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓwrnxrł - RoboĘ budowlane

Zamieszczanie o gło szenia :

obowiązkowe
Ogłoszenie doĘczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie doiyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BiuleĘnie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 5 876 i 4-N -2019

Ogłoszenie ó zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BiuletynieZamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄeY

r. 1) NAZWA I ADRES:
Sieó BadawczaŁllkasjęwicz- InsĘłut Przemysłu organicznego, Krajowy numef identyfikacyjny

42613000000000' ul. Annopo| 6, 03-236 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

2Ż8 IIL 23 I, e-mail rac1awska@ipo.waw.p1, faks Ż28 II0 7 99 .

Adręs strony intęrnętowej (url) : www.ipo.waw.p1
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO :

Inny: Sieć Badawcza Łukasiewicz

II. 1 ) N azwa nadan a zamówien iu przez zamaw iające go :

Wykonanie prac modern izacy jny ch dla S ieci B adawczej Łukasiewicz
Numer referencyj ny (j eżeli dotyczy).'

CRZP/PO IEN\OILg
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, zalcres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa
innowacyjnego _ określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ
budowlane:

1 . Przedmio tem zamówieni a j est wykonanie prac modern izacy jtty ch dla S ieci B adawczej

Łukasiewicz - InsĘ.tutu Przemysfu organiczne8o'', W tym w szczególności: Część I a/ Remont
kominów na dachu budynku nr 3,blRemont dachu budynku nr 15 ( częśc magazynowa + daszek

oraz część socja1no-biurowa), c/ Remont podłogi, zadaszenia oraz pochylni w budynku nr 16, dl
Remoni kominow na dachu budynku nr I' Część II a/ wymiana chodnika i likwidacja zatok
parkingowych przed budynkiem IL,blrenowacja bramy głównej, c/ remont schodów

wejściówych ( dwie strony) w budynku II. Szczegółowy opis przedmiotu zarnówieniazawiera
kosztorys nakładczy oruzprzedmiar robót stanowiące Załącztlki do SIWZ. Zamawiający
wymaga' żeby minimalny deklarowany okres gwarancji' obejmującej całość przedmiotu
zamowienia, wynosił 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokofu odbioru końcowego
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wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zręalizować zamówienie na
zasadach i warunkach opisanychwęwzorze umowy stanowiącymZałącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nię
II.5) Główny Kod CPv: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45320000-6, 45400000- 1

SEKCJA III: PROCEDURA

ul.l) TRYB UDZIF-LF-NIA ZAMÓwrnNrł
P r zetar g ni eo gran i c z o ny

III.2) ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

ry.l) DATA IJDZIB,LENIA ZAMÓwrENrł z l3l09l2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 199863.11
Waluta PLN

IV.3) TNFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
Iiczba otrzymanych ofert od mĄch i śrędnich przedsiębiorstw: 2
liczba ottzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba ottzymanych ofert od wykonawców z pafistw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrąrmanych drogą elektroniczną: 0

IV.4)LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
Iv.s) NAZWA I ADRES wYKoNAwCt KToREMU UDZIELoNo ZAMÓWIENIA

Zamowienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZRB Sławomir Zielski
Email wykonawc y : zrb @onet. eu
Adres pocztowy: ul. Etiudy Rewolucyjnej 44 m 41
Kod pocztowy:02-643
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj. : mazowieckie

Wykonawca j est małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Iv.6) INFoRMACJA o CENIE WYBRANEJ OFERTY/ wARToŚcr złwłRTEJ
UMowY ORAZ o OFERTACHZNAJNIZSZĄ I NAJWYŻsz4CEN4/KoSZTEM

Cena wybranej oferĘ/wartość umorvy 199863.11
oferta z najniższą ceną/kosztem 1 99863. 1 1

2t3
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oferta z nEwyższą cenąkosztem 221959.37
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduj e powierzenie wykonan ia części zamówienia
p o dwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartośó lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacj e dodatkowe:

Iv.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w TRYBIE NEGoCJACJIBF,Z
oGŁosZENIA, ZAMÓwrnxrł Z woLNEJ RĘKI ALBo ZAPYTANIA o cENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

N.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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