
Ogłoszenie nr 510178850-N-2019 z dnia 27-08-2019 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Wykonanie przebudowy Sali Senatu w budynku
dydaktycznym Zootechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13.

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: 578468-N-2019

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 18960000000000, 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/zamowienia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przebudowy Sali Senatu w budynku dydaktycznym Zootechniki Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZP/PNO/31/2019

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:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przebudowy Sali Senatu w budynku dydaktycznym

Zootechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, zgodnie z

załącznikiem nr 1 do siwz, który zawiera: a) projekt wykonawczy w branży budowlanej,

sanitarnej i elektrycznej, b) przedmiar robót w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, c)

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w branży budowlanej,

sanitarnej i elektrycznej. Zamawiający informuje, iż posiada prawomocną decyzję nr 715/19 z

dnia 15.07.2019 r.wydaną przez Prezydenta Miasta Lublin zatwierdzającą projekt budowlany i

udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę części budynku dydaktycznego
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„Zootechnika” wraz z przebudową instalacji elektrycznych. Ponadto Zamawiający informuje, że

roboty budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie przy u. Akademickiej 13 w Lublinie.

W związku z powyższym prace wyburzeniowe oraz prace związane z uprzątnięciem gruzu z

budynku należy prowadzić po godz. 15,00 do 6,00 (rano) dnia następnego, ewentualnie od godz.

15,00 w piątek do godz. 6,00 (rano) w poniedziałek. 3.1.2. Jakość użytych materiałów: 1/ użyte

materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie,

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 2/ przypadku gdy Zamawiający dokonał

opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów

jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji

technicznych i systemów referencji technicznych Wykonawcy zobowiązani są do oferowania

materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu,

lecz nie gorszych od wskazanych. 3/ Zamawiający informuje, iż kierownik robót elektrycznych

będzie kierował robotami w branży telekomunikacyjnej. 3.2. Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości w

tym na wszystkie zainstalowane urządzenia liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego

odbioru robót. 3.3. Zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawców

wykonujących roboty budowlane: 3.3.1. 1. Na podstawie art. 29 ust 3a w związku z art. 36 ust 2

pkt 8 a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace w

rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub

podwykonawcę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności:

Branża sanitarna: 1. Montaż instalacji klimatyzacyjnej 2. Demontaż rurociągów instalacji wod-

kan. oraz urządzeń 3. Montaż rurociągów wod-kan. oraz armatury i przyborów 4. Próby

szczelności zmontowanych instalacji 5. Montaż izolacji termicznej na rurociągach 6. Wykonanie

rozruchów technologicznych Branża budowlana: 1. Roboty rozbiórkowe, 2. Roboty

konstrukcyjne i betoniarskie, 3. Roboty murarskie, 4. Roboty tynkarskie, 5. Roboty związane z

gładziami gipsowymi oraz z montażem okładzin z płyt g-k, 6. Roboty związane z montażem

ścianki systemowej HPL z drzwiami w sanitariacie, 7. Roboty związane z wymianą stolarki

drzwiowej, 8. Roboty okładzinowe, 9. Roboty kamieniarskie, 10. Roboty malarskie wraz z

przygotowawczymi, Branża elektryczna: 1. System prowadzenia tras kablowych, 2. Instalację

okablowania multimedialnego, 3. Dostawę i montaż urządzeń i odbiorników multimedialnych, 4.

Tablicę elektryczną rozdzielczą sali wykładowej TES, 5. Instalację oświetlenia podstawowego i

ewakuacyjnego, 6. Instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 7. Instalację gniazd i

odbiorników systemu multimedialnego, 8. Instalację ochrony od porażeń, 9. Instalację ochrony

przeciwprzepięciowej, 3.3.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

wskazane w pkt 3.3.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest do: a/ żądania oświadczeń w

zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b/ żądania wyjaśnień

w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c/

przeprowadzenia kontroli w tym zakresie na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 3.3.3. W

celu wykazania okoliczności, o których mowa w pkt 3.3.1. Wykonawca zobowiązany jest

udokumentować zatrudnienie osób wykonujących czynności, wymienione w pkt 3.3.1. poprzez

złożenie przedstawicielowi Zamawiającego, w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, imiennej listy

tych osób zawierającej oświadczenie wykonawcy, że osoby te zatrudnione będą na podstawie

umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1
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Dodatkowe kody CPV: 45223000-6, 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

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający, informuję, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) „Zamawiający

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

niepodlegającej odrzuceniu (…)”. Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ nie zostały

złożone żadne 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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