
Ogłoszenie nr 510062395-N-2020 z dnia 09-04-2020 r. 

Akademia Morska w Szczecinie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa 
dawnej sali sportowej przy ul. Willowej 2 na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

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: 518976-N-2020 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. 
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575. 
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: publiczna uczelnia wyższa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dawnej sali sportowej przy ul. Willowej 2 na potrzeby Akademii Morskiej w 
Szczecinie. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AR/262- 01/20 

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dawnej sali sportowej przy ul. Willowej 2 
na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę na roboty budowlane 
objęte dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. 1), 2. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji 
projektowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa dawnej sali sportowej przy ul. Willowej na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie”. 
Zamawiający planuje wykonać przebudowę dawnej sali sportowej w dwóch etapach (I etap „KDiRM”, II etap „Basen”), przy czym po I etapie 
powinno być możliwe uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie oddanych pomieszczeń. Dokumentacja projektowa powinna składać 
się z Projektu Budowlanego zamiennego (bazującego na istniejącym, posiadanym przez Zamawiającego projekcie) dla całości dawnej sali 
sportowej (wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę), a także Projektu Wykonawczego, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Kosztorysów inwestorskich i Przedmiarów robót – dla I etapu realizacji („KDiRM”). 3. Przedmiot 
zamówienia o którym mowa w ust. 1 i 2 należy wykonać zgodnie z Wytycznymi do projektowania wraz z częścią graficzną stanowiącymi 
załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w 
ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz.1040): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie, sprawdzanie 
projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia 
budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do wykonywania dokumentacji projektowej nie jest 
wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71320000-7, 71244000-0 

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: 06/04/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 150406.50 
Waluta PLN 

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: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
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Nazwa wykonawcy: Portal-PP Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 47/9 
Kod pocztowy: 70-300 
Miejscowość: Szczecin 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

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 168510.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168510.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 238201.80 
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: 100 000.00 
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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Drukuj
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