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AMW REWITA Sp. z o.o.: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA
POTRZEBY SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU GRUNWALD W ODDZIALE

REWITA MIĘDZYZDROJE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

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: 636868-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
AMW REWITA Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 142990254, ul. ul. św. J. Odrowąża 

15, 03-310  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 2709550, e-mail

zp@rewita.pl, faks 22 2702143.

Adres strony internetowej (url): www.rewita.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POTRZEBY SALI

KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU GRUNWALD W ODDZIALE REWITA

MIĘDZYZDROJE

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RWT/PZP/51/2018

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie związane z przebudową pomieszczeń przeznaczonych

na potrzeby sali konferencyjnej w Oddziale Rewita Międzyzdroje, polegające w szczególności

na: a. opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym: •

wielobranżowe projekty budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla

których uzyskane zostanie pozwolenie na budowę, • dokumentacja kosztorysowa •

wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
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odbioru robót • dokumentację powykonawczą wraz z instrukcją obsługi oraz zaktualizowaną
instrukcją ppoż. b. oraz realizacji wielobranżowych robót budowlanych wraz z dostawą i
montażem wyposażenia 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Program

Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz Koncepcja przebudowy

pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby sali konferencyjnej w budynku Grunwald w Oddziale

Rewita Międzyzdroje, zwana dalej „Koncepcja” stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. 3.

Przedmiot zamówienia dotyczy części budynku Domu wypoczynkowego „Grunwald” w

Oddziale Rewita Międzyzdroje, w związku z czym Wykonawca uwzględni w składanej Ofercie

wszelkie niezbędne do wykonania czynności, wynikające z konieczności dołączenia się do

istniejącej konstrukcji budynku, sieci oraz instalacji. Zrealizowany Przedmiot zamówienia nie

spowoduje problemów w użytkowaniu całego budynku jak również pogorszenia stanu

istniejącego.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45400000-1, 45300000-0, 45232460-4, 39100000-3

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

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy: Zamawiający unieważnia postępowanie o

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegjącej odrzuceniu. Uzasadnienie

faktyczne: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

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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