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Ogłoszenie nr 510136261-N-2020 z dnia 24-07-2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej: Remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa
Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.
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: 559336-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 17793900000000, ul. al.
Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
223 474 242, e-mail de_men@men.gov.pl, faks 226 215 010.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/edukacja
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha
25 w Warszawie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DE-WZP.261.4.2020.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 i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji
Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera: Załącznik nr 1 - projekt obudowy wejść do wind, program remontu drzwi i okien w
budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej Warszawa al. Szucha 25; Załącznik nr 2 –
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - obudowa wejść do wind, remont drzwi i
okien, Załącznik nr 3 – przedmiar robót – konserwacja okien w budynku MEN. Wskazana
powyżej dokumentacja (oprócz przedmiaru robót) zawiera szerszy zakres zamówienia. W
ramach niniejszego zamówienia należy wykonać jedynie remont i konserwację okien w budynku
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch.
Szucha 25 w Warszawie jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-816, w związku z
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tym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia
zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roboty będą prowadzone w
czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i
konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń. 3. Zamawiający wymaga udzielenia przez
Wykonawcę minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi
jest równy okresowi gwarancji. 4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZAMÓWIENIA DOT. ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: 1) Na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę.
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem
robót w siedzibie Zamawiającego, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy,
kierownika robót, osoby kierującej pracami konserwatorskimi w zakresie konserwacji elementów
drewnianych, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których
Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040, ze zm.). 2) Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w § 14
Istotnych postanowień umowy – stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45421000-4
Dodatkowe kody CPV: 45421112-2, 45442190-5, 45442100-8, 45453000-7

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający
zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego zostało unieważnione. Zgodnie ze wskazaną wyżej podstawą unieważnienia
postępowania: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
W przedmiotowym postępowaniu, które było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, do
upływu terminu składnia ofert nie złożono żadnej oferty, tym samym ziściły się przesłanki do jego
unieważnienia.
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.
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IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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