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Ogłoszenie nr 510223223-N-2020 z dnia 10-11-2020 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka: Wykonanie robót budowlanych na działce o nr
ewidencyjnym 19/4 z obrębu 4-06-32, położonej przy ul. Portowej w dzielnicy Białołęka w
Warszawie, polegających na: a) utwardzeniu powierzchni gruntu, b) gospodarce zielenią.
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:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka, Krajowy numer identyfikacyjny
15259663000360, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 22 44 38 406, e-mail bialoleka.zp@um.warszawa.pl, faks 22 32 54 166.
Adres strony internetowej (url): www.bialoleka.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych na działce o nr ewidencyjnym 19/4 z obrębu 4-06-32, położonej
przy ul. Portowej w dzielnicy Białołęka w Warszawie, polegających na: a) utwardzeniu
powierzchni gruntu, b) gospodarce zielenią.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-II-WZP-271.54.2020.MLU/WR-rb
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:
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót na działce o nr
ewidencyjnym 19/4 z obrębu 4-06-32, położonej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, przy ul.
Portowej polegających na: 2. utwardzeniu powierzchni gruntu (około 200m2 nawierzchni
pieszych wybudowanych w technologii oraz z materiału odpowiadającego strukturą i kolorem do
wcześniej wybudowanych ciągów pieszych); 3. gospodarce zielenią w tym: a) wykonaniu 9
(dziewięciu) nasadzeń drzew zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego kopią decyzji nr
1483/2019/PE-ZD-II wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; b)
wykonaniu około 200m2 nasadzeń krzewów (róża robusta poj. C3 wys. 40-60cm, rozsada
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0,5m/0,5m) łączna ilość krzewów 100 szt.; wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów wyłącznie z
wykorzystaniem roślin uprawianych w pojemnikach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62603.84
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: 1
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: OSKARBUD ARTUR STOLARZAK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. ks. Augustyna Kordeckiego 11
Kod pocztowy: 05-230
Miejscowość: Kobyłka
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 77002.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77002.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77002.72
Waluta: pln
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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 z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6
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.
zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych było przewidziane w
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (10 % w stosunku do wartości
zamówienia podstawowego, tj. do kwoty 632 909,49 PLN) i jest zgodne z jego przedmiotem
oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Zamówienie podstawowe zostało udzielone na podstawie przeprowadzonego postępowania o
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr UD-II-WZP271.89.2019.MLU/PN-b Zamówienie zostało udzielone Panu Arturowi Stolarzakowi,
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ”OSKARBUD ARTUR STOLARZAK”, z
siedzibą w miejscowości KOBYŁKA, gmina KOBYŁKA, powiat wołomiński, (kod
pocztowy 05-230), przy ul. ks. Augustyna Kordeckiego 11, REGON: 141854483, NIP:
1132352357. Do dnia 24.09.2020 r. nie były udzielane zamówienia polegające na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych.

3/3

