
Ogłoszenie nr 500169263-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.

Akademia Pomorska: Roboty budowlano-remontowe w ramach projektu „Rozwój systemu
kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” –

budynek Biblioteki Uczelnianej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego
(SOA)”, numer umowy o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544474-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Pomorska, Krajowy numer identyfikacyjny 145900000, ul. ul. Arciszewskiego  22a,
76-200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 840 53 27, e-mail
zampub@apsl.edu.pl, faks 59 840 53 80.
Adres strony internetowej (url): http://apsl.nowybip.pl/zamowienia
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://apsl.nowybip.pl/zamowienia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Szkoła wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlano-remontowe w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu
praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” – budynek Biblioteki
Uczelnianej.

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
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budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-remontowe związane z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego
Ośrodka Akademickiego (SOA)”. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania.
Wykonawcy mogą wziąć udział w przetargu na dowolną ilości zadań. Przedmiot zamówienia
został podzielony na następujące części – zadania: ZADANIE 1: Roboty naprawczo –
zabezpieczające elementów konstrukcyjnych zaplecza magazynowego Biblioteki Uczelnianej i
możliwości adaptacji pomieszczeń biblioteki do nowych potrzeb.ZADANIE 2: Remont
wybranych pomieszczeń Biblioteki Uczelnianej. W związku z przeznaczeniem budynków
objętych przedmiotem zamówienia do użytku osób fizycznych opis przedmiotu zamówienia oraz
opracowana dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 29 ust. 5 PZP, uwzględniają wymagania w
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich użytkowników. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną,
obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach. 5. Wymagany
okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia w każdym zadaniu wynosi 60 miesięcy.
Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w każdym
zadaniu wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny
ofert). W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja budowlana) zostało
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego produktu. Za materiały równoważne rozumie się materiały o
parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych niż podane w projektach
budowlanych, STWiORB lub przedmiarach robot. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność
tych materiałów lub urządzeń. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w
dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów
odniesienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o
pracę osób wykonujących następujące czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
ogólnobudowlane roboty remontowe i modernizacyjne, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty
posadzkowe, okładzinowe ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, wymiana stolarki
drzwiowej i okiennej, naprawa stropów i ścian, modernizację, remont i wykonanie nowych
instalacji elektrycznych, modernizację, remont i wykonanie nowych instalacji sanitarnych, w
tym wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22
§ 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się
do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem”. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z
tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45410000-4, 45421131-1, 45421131-1, 45430000-7,
45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Roboty naprawczo – zabezpieczające elementów
konstrukcyjnych zaplecza magazynowego Biblioteki
Uczelnianej i możliwości adaptacji pomieszczeń biblioteki
do nowych potrzeb.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont wybranych pomieszczeń Biblioteki
Uczelnianej

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający informuje,
iż ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art.
93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego nie wpłynęła
żadna oferta na realizację ww. zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający informuje,
iż ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art.
93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego nie wpłynęła
żadna oferta na realizację ww. zadania. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

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   na podstawie art.  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.
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