
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa ogrodzenia wraz z trejażem obiektu Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych - placówki
OPS - w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 154

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5241067534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wincentego 87

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-291

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 277 02 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops.tar@ops-targowek.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-targowek.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-17de7e6a-fb9c-11ec-8000-d680d39e541a

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:
Budowa ogrodzenia wraz z trejażem obiektu Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych - placówki
OPS - w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 154

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17de7e6a-fb9c-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00266123/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-19 12:54

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

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: 2022/BZP 00237781/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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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: ZP TP 4/2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 152601,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia wraz z trejażem obiektu Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i
niepełnosprawnych- placówki OPS – w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 154.
Projekt zielonego ogrodzenia przy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Radzymińskiej 154, w Warszawie, dz.nr
72/17 obręb 04-10-07.
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.2. Roboty w zakresie rozbiórki ogrodzeń i nawierzchni:
W ramach prac rozbiórkowych i przygotowawczych przewiduje się wykonanie następujących robót:
• rozebranie, usunięcie i wywiezienie istniejącego ogrodzenia od strony ogrodu;
• rozebranie i wywieźć konstrukcji bramy wjazdowej do ogrodu;
• rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej około 8,5m2 pod bramy 
• rozebranie 1,8m2 istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową pod obsadzenia winorośli amurskiej 24szt..
• wywóz gruzu, materiałów z rozbiórek, złomu samochodami na odległość ustaloną przez wykonawcę.
1.3. Roboty w zakresie budowy i montażu ogrodzeń
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
• montaż ogrodzenia terenu od strony ul. Radzymińskiej – typowe prefabrykowane ogrodzenie wys. 150-155 (z
prefabrykowaną podmurówką), w części bez podmurówki montowane w istniejącej nawierzchni: 
• montaż ogrodzenia od strony ogrodu - typowe prefabrykowane ogrodzenie wys. 220cm (z prefabrykowana podmurówką);
• montaż systemowej prefabrykowanej bramy wjazdowej ze składanymi skrzydłami szer. 427 cm w świetle słupków:
- wykonanie zbrojonych fundamentów wg wskazówek producenta
- montaż słupów
- montaż skrzydeł bramy.
• montaż systemowej prefabrykowanej bramy wjazdowej uchylnymi skrzydłami (szer. bramy niestandardowa - 205 cm w
świetle słupków:
- wykonanie zbrojonych fundamentów wg wskazówek producenta
- montaż słupów
• - montaż skrzydeł bramy.
1.4. Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni/ Kompozycje roślinne
• sadzenie pnączy na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną 
• sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowita zaprawą dołów ziemią urodzajną 
• ściółkowanie powierzchni zmieloną, odkwaszoną korą drzew iglastych - warstwa 5cm
• ściółkowanie powierzchni grysem rzecznym jasnym 8-16mm z dodatkiem ozdobnych otoczaków 32- 60mm - warstwa 5cm
• pielęgnacja krzewów liściastych 
• pielęgnacja pnączy
1.5. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
• montaż okablowania instalacji bramy wewnątrz budynku
• montaż okablowania instalacji bramy na zewnątrz budynku
• podłączenie automatyki bramy z instalacją.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

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
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5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Do dnia 19.07.2022 r. do godz. 11.45 nie złożono ofert. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1;
zgodnie z tym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty …”.
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