
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

WYMIANA NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK WRAZ Z PODBUDOWĄ NA TERENIE OGNISKA
"STARÓWKA" PRZY UL. STAREJ 4 W WARSZAWIE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361648891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stara 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-231

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 536 10 00 04, +48 536 10 00 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumwspieraniarodzin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://archiwum.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-130-tys-
zlotych/2021-r/16157-wymiana-nawierzchni-sciezek-wraz-z-podbudowa-na-terenie-ogniska-
starowka-przy-ul-starej-4-w-warszawie-cwr-263-2-2021

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

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:
WYMIANA NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK WRAZ Z PODBUDOWĄ NA TERENIE OGNISKA
"STARÓWKA" PRZY UL. STAREJ 4 W WARSZAWIE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b23b2ae3-37d0-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270266/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-16 13:07

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00186971/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana nawierzchni ścieżek wraz z podbudową na terenie ogniska "Starówka" przy ul.
Starej 4 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: 2021/BZP 00251729/01

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. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CWR 263.2.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 319939,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących „Wymianę
nawierzchni ścieżek wraz z podbudową na terenie ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4 w
Warszawie”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią
integralną część Specyfikacji i wchodzą w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie
obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo
Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. Przedmiot
zamówienia należy wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Materiały muszą posiadać
aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty, itp. 
Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną i
nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przedstawione w przedmiarze robót
nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom
informacyjno – pomocniczym, Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego
obowiązku. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, niepodlegającą
waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania przedmiotu
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zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie całej dokumentacji, samodzielnie
opracować przedmiar robót i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na
całą dokumentację i dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć. 
Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We
wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia
wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, lub ich pochodzenie, dopuszcza się
stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały,
urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą
wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach
technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy
uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Użyte w
dokumentacji zamówienia nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub
firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na
rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych
w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania
równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji
wymagań technicznych zawartych w załącznikach do Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany
jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń lub systemów. Ciężar
udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań
równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do Specyfikacji minimalnych
wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych. 
Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych
dokumentach, wymienione nazwy producentów (jeśli takie się pojawią) użyto jedynie w celu
przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu
naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są
one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”.
Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących
realizację zadania zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie
może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów
prawa.
Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów
składowych); 
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 
3) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);
4) parametrów bezpieczeństwa użytkowania;
5) standardów emisyjnych. 
W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań
równoważnych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać w ofercie,
że proponowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego (poprzez wypełnienie Załącznika nr 8 do SWZ: „Specyfikacja techniczna
materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych”).
Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał
Przedmiot Zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia. 
Okres gwarancji na wykonany Przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy,
rozpoczynając swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat rozpoczynając swój bieg od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego.
Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych
Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
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Szczegóły w Rozdziale IV SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 15.11.2021r., do godz. 12.00 nie
złożono żadnej oferty.
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