
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji odgromowej
przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: OEIiZK w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142735680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Raszyńska 8/10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-026

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: zp@oeiizk.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oeiizk.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.oeiizk.waw.pl/page.php?sr=srodek&wop=12

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:
Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji odgromowej
przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3022a10f-d5b7-11ec-9a86-f6f4c648a056

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00317288/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji odgromowej przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

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: 2022/BZP 00162556/01

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.
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275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OEIiZK/ZP-1/2022 - powtarzane

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

4.3.) Wartość zamówienia: 21975,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji odgromowej w budynku przy ul.
Raszyńskiej 8/10 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej oraz montaż
instalacji odgromowej oraz dodanie niezbędnego punktu uziemienia. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zgody na
realizację prac, objętych przedmiotem zamówienia, w tym w szczególności zgody właścicieli terenu sąsiadującego z
budynkiem Zamawiającego.
Szczegółowy zakres robót został ujęty w części projektowej oraz przedmiarowej, stanowiących opis przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 11 do SWZ):
a) Projekt budowlano-wykonawczy instalacji ochrony odgromowej;
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz
dokumentacją projektową oraz Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór umowy.
W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej na dachu, wykonanie instalacji
odgromowej na ścianach budynku, wykonanie instalacji uziemiających.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

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: 21975,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21975,80 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: CAMVOLT Mariusz Miśkiewicz
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 363098667

7.3.4) Miejscowość: Skierniewice

7.3.5) Kod pocztowy: 96-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21975,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
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