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Lublin: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej z pozwoleniem na budowę wraz z pełnieniem nadzoru

autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Centrum Badawczo-
Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie,

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 16267

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 189600000, ul.
ul. Akademicka  13, 20-950   Lublin, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 81 4456603, 4456073, 81 4456253,
faks 81 4456730, e-mail zamowienia@up.lublin.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.up.lublin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i

na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pozwoleniem na budowę wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i

Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
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:

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=266bfb4c-8dc9-4518-8f85...

1 z 3 2017-03-22 09:06



Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z

pozwoleniem na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Centrum

Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie” Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia stanowiacy załącznik nr 1 do SIWZ.
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Projekty budowlane wszystkich branż wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, w ilości - 5 egz w formie pisemnej i 1

egz. w formie elektronicznej (format: pdf). 2. Projekty wykonawcze wszystkich branż uzupełniające i

uszczegóławiające projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót

budowlanych, - w ilości 5 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: pdf), 3.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tj.opracowania zawierające w

szczególności zbiory wymagań , które są niezbędne do określenia standardu i jakości robót wykonania

robót , w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR należy wykonać jako oddzielne opracowania, w

których należy wydzielić nazewnictwo zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować z uwzględnieniem podziału
szczegółowego, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ - w ilości 5 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w

formie elektronicznej (format: pdf). 4. Przedmiary robót – opracowania zawierające zestawienie

przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym

opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilości jednostekprzedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać
podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/.

Przedmiary robót należy wykonać jako oddzielne opracowanie z podziałem na branże. - w ilości 5 egz. w

formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: pdf). 5. Kosztorysy inwestorskie - w ilości 2 egz.
w formie pisemnej i 1 egz. w formie (PDF), 6. Wartość kosztorysową Inwestycji (WKI) - zakres robót
przewidzianych w projektach -w ilości 3 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej (PDF). 7.
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości 3 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w
formie elektronicznej. 8. Raport oddziaływania na środowisko, - w ilości 3 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w
formie elektronicznej. 9. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca złoży wniosek
i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przy realizacji przedsięwzięcia.

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

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT300000

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert13
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 13
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
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IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Tomasz Szendzielorz Szafron Szendzielorz Projekt,  ,  ul. Szewczyka 43b,  43-215,  Studzienice, 

kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 299505

Oferta z najniższą ceną/kosztem 246000
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 467400

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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