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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307205-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
2018/S 135-307205

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
ul. Pełczyńskiego 30
Warszawa
01-471
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Niewiadomska
Tel.:  +48 223041111/223
E-mail: m.niewiadomska@tbspolnoc.pl 
Faks:  +48 223041114
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tbspolnoc.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.tbspolnoc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz
zjazdami przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie
Numer referencyjny: TBS/PZP/16/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45211000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:m.niewiadomska@tbspolnoc.pl
www.tbspolnoc.pl
www.tbspolnoc.pl
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami
parkingowymi naziemnymi oraz zjazdami przy ulicy fragment (dawna ulica Handlowa) / ulicy Radzymińskiej
oraz przy ul. Remiszewskiej, na terenie działek nr ew. 117/2 i 120/1 oraz cz. 95/1, 92/2 i cz. 78/2 (pod wjazdy), z
obrębu 4-10-06 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Rozdział V SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340
45211341

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Budowa zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami naziemnymi oraz zjazdami przy
ulicy Fragment (dawna ulica Handlowa) / ul. Radzymińskiej oraz przy ulicy Remiszewskiej na terenie działek
nr ew. 117/2 i 120/1 oraz cz. 95/1, 92/2 i cz. 78/2 (pod wjazdy) z obrębu 4-10-06 w dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy
1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji (wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i dokonaniem uzgodnień,
w tym pozwolenia na użytkowanie) polegającej na budowie zespołu mieszkalno-usługowego z garażem
podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz zjazdami przy ul. Fragment oraz przy ulicy
Remiszewskiej, na terenie działek nr ew. 117/2 i 120/1 oraz cz. 95/1, 92/2, i cz.78/2 (pod wjazdy) z obrębu
4-10-06, jednostka ewidencyjna Targówek uregulowanych w Księdze Wieczystej Nr WA3M/00502514/3 dla
działki nr 117/2 oraz 120/1 wg projektu Pracowni Projektowej Marbud-Inwest Sp.J. Projektowanie i Realizacja
Inwestycji z siedzibą w Warszawie 03-310, przy ul. Staniewickiej 14 lok. 208, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zgodnie z ostateczną Decyzją 133/T/2018 z dnia 11.4.2018r. o
pozwoleniu na budowę.
2. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Radzymińskiej róg ul.
Handlowej oraz róg ul. Remiszewskiej w Warszawie (dzielnica Targówek). Obiekt zostanie zrealizowany
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej (ul. Święciańska 26, Wspólnota
Mieszkaniowa). Od strony północnej i północno-zachodniej obiekt będzie sąsiadował z zabudowaniami domów
jednorodzinnych ora wielorodzinnych. Ulica Radzymińska, Remiszewskiego, Fragment posiada nawierzchnię
asfaltową Nieruchomość objęta jest Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/11/2018
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych zamówień,
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy zawiera się w dokumentacji zamówienia - Rozdział IV do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471
Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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