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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474143-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2021/S 182-474143
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kazanecka
E-mail: ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl
Tel.: +48 477237938
Faks: +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)

Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla modernizacji elewacji Pałacu Mostowskich
Numer referencyjny: WZP-1232/21/68/IR

II.1.2)

Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji elewacji Pałacu
Mostowskich zwanej dalej dokumentacją.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
siedziba Zamawiającego, ul. Nowolipie 2 i 2A, Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji elewacji Pałacu
Mostowskich zwanej dalej dokumentacją.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do dokumentacji zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić:
1) rękojmi na opracowaną dokumentację na okres 60 miesięcy,
2) gwarancji na opracowaną dokumentację na okres 60 miesięcy
- liczonych od daty podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru dokumentacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania i przekazania
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji w terminach:
1) Etap 1: Wytyczne do projektowania ustalone z Zamawiającym, wykonanie kwerendy dokumentacji,
inwentaryzacji oraz ekspertyzy techniczno-budowlanej z analizą geologiczną podłoża, mapą do celów
projektowych z ewentualnym sprawdzeniem granic działek, badaniami stratygraficznymi i architektonicznymi
jeśli to konieczne – 3 miesiące od daty podpisania umowy
2) Etap 2: Projekt Koncepcyjny z uzyskaniem zaleceń konserwatorskich i wstępna Wycena Kosztów Inwestycji
— 6 miesięcy od daty podpisania umowy;
3) Etap 3: Projekt Budowlany do prowadzenia prac konserwatorskich uzgodniony z konserwatorem zabytków —
7 miesięcy od daty podpisania umowy - koordynacje branżowe min. raz na 2 tygodnie,
4) Etap 4: Projekt Budowlany z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę — 8 miesięcy od
daty podpisania umowy - koordynacje branżowe min. raz na 2 tygodnie,
5) Etap 5: Uprawomocniona Decyzja o pozwoleniu na budowę, Projekt Wykonawczy wielobranżowy, STWiOR,
przedmiary, kosztorysy inwestorskie (z podziałem na zadania, branże i instalacje) — 12 miesięcy od daty
podpisania umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Konieczność opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie renowacji elewacji południowej, północnej,
wschodniej i zachodniej dziedzińców wewnętrznych, które w ostatnich latach ulegały znacznemu zniszczeniu,
jak również rewitalizacji istniejącej nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej i naprawy uszkodzonej
nawierzchni z płyt chodnikowych. Skrócenie terminu składania ofert pozwoli na niezwłoczne przystąpienia przez
KSP do realizacji dokumentacji przetargowej, a w dalszej kolejności robót z tym związanych.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 074-188261

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla modernizacji elewacji Pałacu Mostowskich
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione
Uzasadnienie:
Podstawa prawna: art. 225 ust. 2 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ,
jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu
Podstawa faktyczna: w postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Obydwie oferty podlegają odrzuceniu
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem IX ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021
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