
Ogłoszenie nr 510175349-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.

Akademia Pomorska: Roboty budowlano-remontowe polegające na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku dydaktycznego na
potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – ETAP 2,3,4.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543355-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Pomorska, Krajowy numer identyfikacyjny 14590000000000, 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):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlano-remontowe polegające na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku dydaktycznego na potrzeby utworzenia
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – ETAP 2,3,4.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/530/2019

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:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-remontowe polegające na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku dydaktycznego na
potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – ETAP 2,3,4. Inwestycja będzie realizowana w Słupsku przy ul. Jana
Kozietulskiego 6-7 (działka o nr ewid. 10/20, 10/8, 10/10 obręb nr 17) – zgodnie z decyzją nr 30/2018 z dnia 05.02.2018 r. zatwierdzającą
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa sporządzona na potrzeby realizacji
niniejszej inwestycji, została podzielona na 4 etapy, przy czym ETAP nr 1 inwestycji został zrealizowany. Niniejsze zamówienie obejmuje
swoim zakresem wykonanie ETAPU 2, 3, 4. Oprócz podziału na cztery etapy realizacyjne, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dzieli
inwestycję na 6 zadań, tj. A,B,C,D,E i F. Etap 2 1)Zadanie A a) Prace remontowe na 1, 2 i 3 piętrze, pomieszczenia nr: 59, 76, 77a, 77b, 77c,
83a, 83b, 83c  Pom. 49, 67, 68, 69: zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcji stalowej;  Pom. 81, 82: zabezpieczenie
przeciwpożarowe konstrukcji drewnianej;  Zabudowa przeciwpożarowa z płyt gipsowo-kartonowych w łukach w komunikacji;  Montaż
samozamykaczy drzwiowych;  Wymiana stolarki drzwiowej;  Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów;  Prace instalacyjne
zgodnie z projektem branżowym. 2) Zadanie D Przebudowa i dostosowanie istniejących pomieszczeń do funkcji pracowni Dietetyki b)
Przebudowa i dostosowanie istniejących pomieszczeń nr: 76a, 76b, 78a, 78b, 80  Rozbiórka posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych; 
Roboty demontażowe dachu przy montażu urządzeń wentylacji mechanicznej;  Montaż podkonstrukcji stalowej pod centrale;  Wykonanie
ścian działowych szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych GKF;  Montaż naświetli stałych;  Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach
gipsowo-kartonowych;  Montaż okładziny z płyt z wysokowytrzymałego tworzywa termoplastycznego PC/ABS;  Licowanie ścian
płytkami ceramicznymi;  Ułożenie nowych posadzek z wykładzin winylowych homogenicznych;  Malowanie tynków wewnętrznych ścian
i sufitów;  Prace instalacyjne zgodnie z projektem branżowym. 3)Zadanie F Przebudowa i dostosowanie istniejących pomieszczeń (pokoi
gościnnych) na potrzeby pokoi biurowych, zaadaptowanie pom. nr 67 na trzy sale edukacyjne (wykładowe) a) Przebudowa i dostosowanie
istniejących pomieszczeń nr: 2, 3, 6, 8, 9, 67a, 67b, 67c  Wykucie otworów pod przewody wentylacji mechanicznej;  Przebicie przez strop
nad II p. pod przewody wentylacji mechanicznej;  Rozbiórka ścianek działowych szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych;  Rozbiórka
posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych;  Rozbiórka podestu auli;  Roboty demontażowe dachu przy montażu urządzeń wentylacji
mechanicznej;  Montaż podkonstrukcji stalowej pod centrale;  Wykonanie otworów w ścianach pod przewody instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z nadprożem;  Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach gipsowo-kartonowych;  Montaż okładziny z płyt z
wysokowytrzymałego tworzywa termoplastycznego PC/ABS;  Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów;  Ułożenie nowych
posadzek z wykładzin winylowych homogenicznych;  Wykonanie ścian działowych szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych GKF; 
Wykonanie ścian szkieletowych szachtów z płyt gipsowo-kartonowych GKB;  Montaż sufitów podwieszonych;  Prace instalacyjne
zgodnie z projektem branżowym. Etap 3 1)Zadanie E Dobudowa windy zewnętrznej łączącej 5 kondygnacji - przyziemie, parter, 1, 2 i 3 piętro
wraz z przebudową i dostosowaniem istniejących instalacji oraz projekt nowych instalacji. Oprócz żelbetowego szybu windy, który należy
wykonać w Etapie 1. a) Budowa szybu windy, pomieszczenia nr: 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  Rozbiórka fragmentu dachu w
miejscu łącznika w poziomie 3 piętra;  Rozbiórka posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych;  Wykonanie podłóg w przedsionkach
windy na wszystkich poziomach;  Montaż stalowej konstrukcji szybu windy;  Montaż konstrukcji i pokrycia dachu łącznika;  Montaż
podestów w przedsionkach windy;  Wykonanie nowych otworów w ścianie zewnętrznej wraz z nadprożem – wejścia do przedsionków
windy w przyziemiu, na parterze oraz na 1 i 2 piętrze;  Montaż konstrukcji drewnianej łącznika na 3 piętrze;  Montaż dźwigu osobowego;
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 Montaż ogrzewania połaci dachu, rynny koszowej i rury spustowej dachu łącznika;  Wykonanie ścian działowych szkieletowych z płyt
gipsowo-kartonowych GKB;  Wykonanie ścian szkieletowych szachtów z płyt gipsowo-kartonowych GKB;  Montaż aluminiowej fasady
szachtu windy;  Ułożenie nowych posadzek z wykładzin winylowych;  Wykonanie tynku cienkowarstwowego na żelbetowych ścianach
szybu od wewnątrz;  Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych;  Malowanie wewnętrznych tynków i gładzi
gipsowych farbą lateksową;  Montaż sufitów podwieszonych;  Wykończenie ścian szkieletowych łącznika;  Prace instalacyjne zgodnie z
projektem branżowym. Etap 4 1)Zadanie A a) Wykonanie systemu SSP i instalacji odgromowej w całym budynku według projektu
branżowego. – brak robót w branży architektura i konstrukcja. b) Wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych. c) Przemurowanie komina.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45262700-8, 45262800-9, 45310000-3, 45453000-7

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: 23/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1686062.58
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  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: Przedsiębiorstwo Budowlane "EKOBUD" Tomasz Raczyński
Email wykonawcy: eko37@wp.pl
Adres pocztowy: Żochowo 16B
Kod pocztowy: 76-230
Miejscowość: Potęgowo
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 2073856.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2073856.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2599990.39
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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