
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych w części pomieszczeń piwnicy i parteru wraz z remontem klatki
schodowej w bud. nr 42 WIHE w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII IMIENIA GENERAŁA KAROLA
KACZKOWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010190547

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kozielska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-163

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261853185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: arkadiusz.ferski@wihe.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wihe.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

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:
Wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych w części pomieszczeń piwnicy i parteru wraz z remontem klatki
schodowej w bud. nr 42 WIHE w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0b876df-e0a4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240127/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06 06:55

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:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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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: 01/TP1/RB/ZFiT/22

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

4.3.) Wartość zamówienia: 431825,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych w części pomieszczeń piwnicy i
parteru wraz z remontem klatki schodowej w bud. nr 42 WIHE w Warszawie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
określonym w załączniku nr 8 do SWZ.
2. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących
przedmiotem zamówienia składają się:
1) Projekt budowlany robót rozbiórkowych i przygotowawczych w części pomieszczeń piwnicy i parteru budynku nr 42 WIHE
(Branża ogólnobudowlana),
2) Projekt budowlany remontu klatki schodowej w budynku nr 42 (Branża ogólnobudowlana),
3) Projekt budowlany remontu klatki schodowej w budynku nr 42 (Branża elektryczna),
4) Kosztorys budowlany nakładczy (Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w części pomieszczeń piwnicy i parteru budynku
nr 42 WIHE),
5) Kosztorys budowlany nakładczy (Remont klatki schodowej w budynku nr 42 WIHE),
6) Przedmiar robót instalacje elektryczne (Remont klatki schodowej w budynku nr 42)
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w części pomieszczeń piwnicy
i parteru budynku nr 42 WIHE,
8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Remont klatki schodowej w budynku nr 42 WIHE).
3. Opis przedmiotu zamówienia został również określony w załączniku nr 7 do SWZ (wzór umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

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: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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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: 527063,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 610144,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 527063,82 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: "KROM-POL" ZDZISŁAW KROM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250347395

7.3.3) Ulica: Cypriana Kamila Norwida 17A

7.3.4) Miejscowość: Radzymin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-250

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: 2022-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 527063,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
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