WR.ROZ.281.47.2018
Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA
Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

X

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego

X

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

nie X

Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
tak X

Numer ogłoszenia w BZP: 634300-N-2018

nie

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?
tak

Numer ogłoszenia w BZP:

nie X

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

(jeżeli dotyczy)

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli
przeprowadzenie postępowania
(jeżeli dotyczy)
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
___________________________________________________________________________________________
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

(jeżeli dotyczy)

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: _________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
(jeżeli dotyczy)
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: _______________________________

Informacje dodatkowe: ____________________________________________________________________________
I.1) NAZWA I ADRES
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Nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość:
Warszawa
Tel.:

Kod pocztowy:

Państwo:

00-844

Polska

Województwo:
mazowieckie

Faks:

071 33-78-800

071 328-50-48

E-mail:
zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja rządowa samorządowa
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
Podmiot prawa publicznego
X Inny (proszę określić): Państwowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotycz)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana
przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających
w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):______________________________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Remont suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Kaczorów”
Numer referencyjny: WR.ROZ.281.47.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane:

Dostawy

Usługi X

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.:
Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Remont suchego
przeciwpowodziowego Kaczorów”

zbiornika

Skrócony opis:
Nadzór inwestorski w rozumieniu art. 17 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane prowadzony jest przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o przepisy wspomnianej wyżej Ustawy wraz z aktami wykonawczymi do
niej. W ramach pełnionego nadzoru Inspektor nadzoru inwestorskiego oprócz obowiązków nałożonych przez wyżej
wyszczególnione akty będzie zobligowany rozliczać w zakresie rzeczowo-finansowym wykonane i odebrane roboty,
dostawy i usługi, przy uwzględnieniu Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w
ramach przedmiotowej inwestycji.
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji:
„Projekt wykonawczy na remont suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Kaczorów”. nakaz WINB.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi/ stanowią załącznik/załączniki:
- załącznik nr 03 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia,
- załącznik nr 04 do SIWZ – Specyfikacja Zasad Działania,
- załącznik nr 06 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy;
- załącznik nr 07 do SIWZ dokumentacja rysunkowa- I i II;
- załącznik nr 08 do SIWZ – Specyfikacja techniczna.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

nie X

II.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

71.24.70.00-1

Główny kod CPV

71.32.40.00-5
71.35.61.00-9
71.54.00.00-5
71.31.00.00+4
71.52.00.00-9

Dodatkowe kody CPV

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

X

Negocjacje bez ogłoszenia

Przetarg ograniczony

Zamówienie z wolnej ręki

Negocjacje z ogłoszeniem

Zapytanie o cenę

Dialog konkurencyjny

Licytacja elektroniczna

Partnerstwo innowacyjne
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
nie

wskazać projekt/program:

x

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1
CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):

NAZWA (jeżeli dotyczy):

Postępowanie/część zostało unieważnione
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: _________________________________

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1

19/11/2018

(dd/mm/rrrr)

Wykorzystać poniższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne.
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IV.2) Całkowita wartość zamówienia 2
Wartość bez VAT: 294 000,00
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w
całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy):
liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (JEŻELI DOTYCZY): 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia3
Nazwa: INVESTTAM s. c.
Adres pocztowy: Aleja Jana Matejki 2 lok 25
Miejscowość:

Kod pocztowy:
50-333

Wrocław
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

tak

E-mail: Kraj/województwo:
dolnośląskie

nie X

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak

nie X

Skrót literowy nazwy państwa: ____
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: tak

nie X

Skrót literowy nazwy państwa: ____
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
4
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty4) / wartość umowy 361 620,00
Oferta z najniższą ceną5) / kosztem 361 620,00
Waluta: PLN

/ Oferta z najwyższą ceną5) / kosztem 720 165,00

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy)
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

X

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
______________________________________________________
IV.8) Informacje dodatkowe:
--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

2

W przypadku części zamówienia podać wartość zamówienia dla poszczególnych części.

3

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy wszystkich
wykonawców, natomiast dane adresowe dla lidera.
4
W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w
przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty/zawartej umowy przez zakładaną ilość lub
zakres zamówienia.

4

nie X

