
Ogłoszenie nr 500259833-N-2018 z dnia 29-10-2018 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: 603105-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500219099-N-2018

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): www.apsl.edu.pl

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

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1065/2018

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
budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-remontowe związane z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego
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NAZWA: Remont wybranych pomieszczeń Biblioteki
Uczelnianej.

Ośrodka Akademickiego (SOA)” dotyczące budynku Biblioteki Uczelnianej. Przedmiotem
zamówienia jest remont wybranych pomieszczeń Biblioteki Uczelnianej. Budynek Biblioteki
Uczelnianej posiada powierzchnię użytkową 2.008,47 m2, natomiast powierzchnia objęta
zakresem zadania wynosi 1.374,69 m2. Podstawowy zakres robót budowlano-montażowych w
budynku Biblioteki Uczelnianej przy ul. Arciszewskiego 22a , 76-200 Słupsk, na dz. nr 322/3,
przedstawia się następująco: a) wykonanie nowych okładzin podłóg i ścian (glazura, terakota,
gres, wykładzina obiektowa PCV), b) wymiana istniejącej posadzki na posadzkę przemysłową w
pomieszczeniu 0/23 o powierzchni użytkowej 276,26 m2. c) montaż regałów samojezdnych w
dwóch pomieszczeniach magazynowych o numerach -1/14 i 0/23 o łącznej powierzchni
użytkowej tych pomieszczeń 623,68 m2, d) montaż instalacji eklektycznych i teletechnicznych w
pomieszczeniach objętych zadaniem, e) dostawa, montaż i instalacja kompletnego systemu
zarządzania zbiorami bibliotecznymi RFID (w tym m.in.: kiosk samowypożyczający, bramki
kontrolne, wrzutnia zewnętrzna całodobowa z wózkiem i inne roboty ujęte w projektach
wykonawczych). f) dostawa i montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych otwieranych
elektrycznie g) wymiana istniejących i montaż nowych drzwi, h) remont toalet, i) wymiana
źródeł światła, j) montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej k) wymiana dźwigu
towarowego 100 kg (wymiana starego), l) dostawa i montaż instalacji alarmowej – czujki ruchu.
W przedstawionym powyżej zakresie robót wymieniono tylko roboty podstawowe, natomiast
szczegółowy opis przedmiotu zadania zawiera projekt budowlany wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz pomocniczo przedmiary robót,
stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ o numerach 8, 9 i 10.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45410000-4, 45421131-1, 45453000-7, 45310000-3,
45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1503639.98
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
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0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SUMABUD Zakład Usług Inwestycyjnych Sp. Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tuwima 23/117
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2093998.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2093998.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2093998.09
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

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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