
Ogłoszenie nr 510158880-N-2019 z dnia 31-07-2019 r. 

Akademia Morska w Szczecinie: Docieplenie elewacji budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. 
Willowej 2 w Szczecinie. 

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: 561127-N-2019 

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: 
Docieplenie elewacji budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AR/262- 11/19 

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 są Roboty budowlane polegające na dociepleniu i wykończeniu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi 
budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie robót budowlanych, w tym: - wykonanie 
docieplenia metodą lekką-mokrą (BSO) wszystkich elewacji (północna, zachodnia, południowa, wschodnia) budynku; zastosować styropian 
EPS 70-040 fasadowy, gr. 15 cm, o krawędziach zakładkowych (lub pióro-wpust), mocowany poprzez klejenie plus kołkowanie); po 
kołkowaniu otwory zaślepić styropianowymi krążkami, redukującymi wpływ punktowych mostków termicznych, - zakres: • na elewacjach 
dłuższych (północna i południowa) – od poziomu projektowanych gzymsów nad przyziemiem, oddzielających elewacje ceglane od 
docieplanych (włącznie z montażem i wykończeniem tych gzymsów), do spodu obróbki krawędzi dachu (wraz z zaokrąglonymi gzymsami 
podokapowymi) • na elewacji szczytowej wschodniej – od poziomu listwy dociskowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (ok. 
10 cm nad poziomem gruntu), do podbitki i obróbki połaci dachowych • na elewacji szczytowej zachodniej – od wierzchu pogrubionego 
murku cokołowego (bez obrabiania go), do podbitki i obróbki połaci dachowych - docieplenie i obrobienie ościeży okiennych - montaż 
rozprężnej taśmy paroprzepuszczalnej samoprzylepnej do istniejących ram okiennych, na styku z dociepleniem ościeży (przed przyklejeniem 
styropianu), - wykucie dwóch otworów w murowanych ścianach szczytowych, na poziomie poddasza, w celu umożliwienia Zamawiającemu 
montażu czerpni wentylacyjnych, wraz z montażem stalowych nadproży i obrobieniem otworów, - montaż obróbek blacharskich gzymsów, 
parapetów zewnętrznych i innych elementów blacharskich występujących na elewacji; zastosować blachę powlekaną w kolorze uzgodnionym 
z zamawiającym, gr. 0,70 mm, - wykonanie na dociepleniu warstwy siatki z włókna szklanego na klej, z narożnikami, listwami okapnikowymi, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej i malowania ocieplonych elewacji (lub tynkowanie z użyciem tynku barwionego w masie), w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym; należy zastosować tynk mineralny o uziarnieniu 2mm oraz farbę silikatową lub silikonową, - na cokole ściany 
wschodniej, na wysokości 50 cm, należy zastosować tynk mozaikowy, - demontaż istniejących rur spustowych i ich ponowny montaż po 
dociepleniu elewacji, z wykorzystaniem odpowiednio dłuższych elementów mocujących (dostosowanych do ściany docieplonej styropianem), - 
wykonanie nowych zwodów pionowych instalacji odgromowej budynku, połączenie ich z istniejącymi uziomami oraz otokiem dachowym, - 
wykonanie złączy kontrolnych instalacji uziemiającej, - montaż, wynajem, utrzymanie i demontaż rusztowań oraz innego sprzętu niezbędnego 
w celu wykonania zadania, - inne niezbędne roboty towarzyszące, zabezpieczające i porządkowe, związane z wykonywanymi robotami 
budowlanymi. Uwaga 1: Przedmiot zamówienia stanowią wybrane zakresy i pozycje z całości prac przewidzianych w Projekcie Wykonawczym. 
Roboty objęte zamówieniem zostały wykazane w Przedmiarze Robót (zał. nr 10 do SIWZ), jednakże ilości przedstawione w poszczególnych 
pozycjach Przedmiarów, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawierają: Projekt Wykonawczy (zał. nr 8 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 10 do SIWZ). Uwaga 2: Zamawiający informuje, że podczas 
wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w budynku prowadzone będą również inne roboty budowlane i instalacyjne, 
wykonywane przez wykonawców wyłonionych w ramach innych przetargów na roboty budowlane. W celu zapewnienia właściwej koordynacji 
prac zostaną przez Zamawiającego wprowadzone wspólne narady koordynacyjne. 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego 
standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45443000-4

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45262110-5, 45262120-8, 45400000-1, 45442110-1 

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: 30/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
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Wartość bez VAT 367004.61 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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

Nazwa wykonawcy: M-INVEST Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Osiedlowa 5 
Kod pocztowy: 83-307 
Miejscowość: Kiełpino 
Kraj/woj.: pomorskie 

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 566234.90 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 566234.90 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 639000.00 
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.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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