
Ogłoszenie nr 500013624-N-2017 z dnia 16-08-2017 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach
studenckich, obiektach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z

podziałem na 4 części

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: 537308-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 189600000, ul. ul.

Akademicka  13, 20-950   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073,

e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.

Adres strony internetowej (url): www.up.lublin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach studenckich, obiektach naukowo-

dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZP/PNO/20/2017

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:

Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych -

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. część 1 - wymiana stolarki drzwiowej na

drzwi przeciwpożarowe oraz roboty malarskie w domu studenckim „Broadway” przy ul.

Dobrzańskiego 35 w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz, który zawiera: a) przedmiar
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: część 1- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi

przeciwpożarowe oraz roboty malarskie w domu

studenckim „Broadway” przy ul. Dobrzańskiego 35 w

Lublinie,

robót budowlanych, b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, część 2

– roboty remontowo-budowlane w domu studenckim „Broadway” przy ul. Dobrzańskiego 35 w

Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz, który zawiera: a) przedmiar robót budowlanych,

b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, część 3 – roboty

remontowo-malarskie w domu studenckim „Manhattan” przy ul. Dobrzańskiego 33 w Lublinie,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, który zawiera: a) przedmiary robót budowlanych, b)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część 4 - roboty remontowe

obiektów naukowo-dydaktycznych UP w Lublinie,, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz, który

zawiera: a) przedmiary robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych b) specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych. Zatrudnienie

pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawców wykonujących roboty budowlane: 1. Na

podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8 a ustawy Pzp, Zamawiający

wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace (pełny etat) przez Wykonawcę lub

podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 2. Zamawiający

wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę następujących

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) w zakresie

część 1: - co najmniej 3 osób wykonujących czynności określone w przedmiarze robót w branży

budowlanej, b) w zakresie część 2: - co najmniej 7 osób wykonujących czynności określone w

przedmiarze robót w branży budowlanej, c) w zakresie część 3: - co najmniej 2 osób

wykonujących czynności określone w przedmiarze robót w branży budowlanej, d) w zakresie

część 4: - co najmniej 2 osób wykonujących czynności określone w przedmiarze robót w branży

budowlanej, - co najmniej 2 osoba wykonująca czynności określone w przedmiarze robót w

branży sanitarnej, - co najmniej 2 osoba wykonująca czynności określone w przedmiarze robót

w branży elektrycznej,

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

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45421000-4, 45440000-3, 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: 02/08/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 84191.66

Waluta PLN
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: część 2 – roboty remontowo-budowlane w domu

studenckim „Broadway” przy ul. Dobrzańskiego 35 w

Lublinie

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:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Modesta sp. z o.o. S.K.A.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Parysa 70

Kod pocztowy: 20-712

Miejscowość: Lublin

Kraj/woj.: lubelskie

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 80467.48

Oferta z najniższą ceną/kosztem 80467.48

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 94863.65

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 132457.62

Waluta PLN
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: część 3- roboty remontowo-malarskie w domu

studenckim „Manhattan” przy ul. Dobrzańskiego 33 w

Lublinie

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2

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:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EDBUD Edward Wójcik

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Cisowa 9

Kod pocztowy: 20-703

Miejscowość: Lublin

Kraj/woj.: lubelskie

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 135945.71

Oferta z najniższą ceną/kosztem 135945.71

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142813.22

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43354.88

Waluta PLN
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CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: część 4 - roboty remontowe obiektów naukowo-

dydaktycznych UP w Lublinie

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: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

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

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EDBUD Edward Wójcik

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Cisowa 9

Kod pocztowy: 20-703

Miejscowość: Lublin

Kraj/woj.: lubelskie

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 39409.56

Oferta z najniższą ceną/kosztem 39409.56

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39409.56

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 516595.57

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2

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:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Waldemar Wyszogrodzki PHU „HELIOS”

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Księżycowa 6/28A

Kod pocztowy: 20-060

Miejscowość: Lublin

Kraj/woj.: lubelskie

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 545728.97

Oferta z najniższą ceną/kosztem 545728.97

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 577678.62

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

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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