
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce 
i samoloty „General aviation” o masie całkowitej do 5700 kg. dla Instytutu Techniki Lotniczej i

Mechaniki Stosowanej Wydziału MEiL

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222346633

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ZAMPUB.MEIL@PW.EDU.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/szczegoly.php?id=7980

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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 hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce 
i samoloty „General aviation” o masie całkowitej do 5700 kg. dla Instytutu Techniki Lotniczej i
Mechaniki Stosowanej Wydziału MEiL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-187bcec4-d99a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187389/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21 13:50

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: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
na potrzeby realizacji projektu pn. „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i
sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności,
lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214/20.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00100165/05

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MELBDZ.261.5.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 1950000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa hangaru oraz płyty postojowej na szybowce, motoszybowce 
i samoloty „General aviation” o masie całkowitej do 5700 kg. na potrzeby realizacji projektu pn.
„Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji
i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych”
RPMA.01.01.00-14-e214/20.dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Szczegółowy opis
zamieszczono w: 
Rozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział V: Przedmiary robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45213351-8 - Roboty budowlane w zakresie hangarów

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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje Wykonawców o unieważnieniu postępowania ze względu na to, że cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
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zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

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: 3986267,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5272428,84 PLN
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