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Ogłoszenie nr 500144272-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Remont pomieszczeń w budynku Ministerstwa Edukacji
Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie: część nr 1 – remont pomieszczeń biurowych i

części korytarzy na I piętrze, część nr 2 – remont pomieszczeń biurowych na III piętrze.
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 536990-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500078014-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 17793900000, ul. al. Jana
Chrystiana Szucha  25, 00918   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 474 242,
e-mail de_men@men.gov.pl, faks 226 215 010. 
Adres strony internetowej (url): www.men.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont pomieszczeń w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w
Warszawie: część nr 1 – remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na I piętrze, część nr
2 – remont pomieszczeń biurowych na III piętrze.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DE-WZP.261.3.2018.JJ

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

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: 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Ministerstwa Edukacji
Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
1) Część nr 1 – remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na I piętrze, 2) Część nr 2 –
remont pomieszczeń biurowych na III piętrze. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera: 1) Część nr 1 – remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na I piętrze: a)
Załącznik nr 1a – projekt budowlano-wykonawczy (branża ogólnobudowlana), b) Załącznik nr
1b – projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna), c) Załącznik nr 1c – projekt
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Część nr 1 – remont pomieszczeń biurowych i
części korytarzy na I piętrze

budowlano-wykonawczy (branża sanitarna), d) Załącznik nr 2a – specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych (branża ogólnobudowlana), e) Załącznik nr 2b –
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna), f) Załącznik nr 2c –
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża sanitarna), g) Załącznik nr 3a –
przedmiar robót – branża ogólnobudowlana, h) Załączniki nr 3b – przedmiar robót – branża
elektryczna, i) Załącznik nr 3c – przedmiar robót – branża sanitarna; 2) Część nr 2 – remont
pomieszczeń biurowych na III piętrze: a) Załącznik nr 1aa – projekt budowlanowykonawczy
(branża ogólnobudowlana), b) Załącznik nr 1bb – projekt budowlanowykonawczy (branża
elektryczna), c) Załącznik nr 1cc – projekt budowlano-wykonawczy (branża sanitarna), d)
Załącznik nr 2aa – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża
ogólnobudowlana), e) Załącznik nr 2bb – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
(branża elektryczna), f) Załącznik nr 2cc – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
(branża sanitarna), g) Załącznik nr 3aa – przedmiar robót – branża ogólnobudowlana, h)
Załącznik nr 3bb – przedmiar robót – branża elektryczna, i) Załącznik nr 3cc – przedmiar robót –
branża sanitarna. Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w
Warszawie jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-816, w związku z tym
Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia
zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roboty będą prowadzone na
czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i
konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Część 1 i 2 zamówienia: 45000000-7 (Roboty budowlane) 45453000-7 (Roboty remontowe i
renowacyjne) 45331100-7 (Instalowanie centralnego ogrzewania) 45331210-1 (Instalowanie
wentylacji) 45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne) 45311200-2 (Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych) 45311100-1 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego); Część 1
zamówienia: 45332200-5 (Roboty instalacyjne hydrauliczne). 4. Zamawiający wymaga
udzielenia przez Wykonawcę minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3, 45311200-2,
45311100-1, 45332200-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 500875.92 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Część nr 2 – remont pomieszczeń biurowych na
III piętrze

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Pro-form Daniel Flisek 
Email wykonawcy: biuro@pro-form.pl 
Adres pocztowy: Gończyce 103A 
Kod pocztowy: 08-460 
Miejscowość: Sobolew 
Kraj/woj.: mazowieckie 
 
Wykonawca jest 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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 550185.64 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 550185.64 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 632850.57 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 247053.56 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
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nie
 
Nazwa wykonawcy: Pro-form Daniel Flisek 
Email wykonawcy: biuro@pro-form.pl 
Adres pocztowy: Gończyce 103A 
Kod pocztowy: 08-460 
Miejscowość: Sobolew 
Kraj/woj.: mazowieckie 
 
Wykonawca jest 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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 255102.09 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 255102.09 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 318964.60 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

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

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


