
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 100555-2016 z dnia 2016-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 2 

Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej polegające m.in. na modernizacji konstrukcji i pokrycia dachu oraz 

konstrukcji... 

Termin składania ofert: 2016-07-08  

 

Szczecin: Roboty budowlane związane z przebudową budynku 

dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 

polegające m.in. na modernizacji konstrukcji i pokrycia dachu oraz 

konstrukcji nośnej budynku (ścian murowych). 

Numer ogłoszenia: 153453 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 100555 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane z przebudową budynku 

dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej polegające m.in. na modernizacji konstrukcji i 

pokrycia dachu oraz konstrukcji nośnej budynku (ścian murowych).. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 

związanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 

polegające m.in. na modernizacji konstrukcji i pokrycia dachu oraz konstrukcji nośnej budynku (ścian murowych), 

zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem 

zamówienia są w szczególności: Roboty rozbiórkowe (m.in. rozbiórka pokrycia dachowego, rozbiórka kominów 

wolnostojących, demontaż uszkodzonych elementów drewnianych stropów, więźby dachowej, demontaż polepy i 

deskowania podłogi, stropu drewnianego, rozbiórka ścianki wewnętrznej, częściowy demontaż stolarki okiennej, 

demontaż drzwi wewnętrznych); wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachu (m.in. wzmocnienie uszkodzonych 

drewnianych belek stropowych i innych elementów stropu, wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej i 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=100555&rok=2016-06-23


stropu, impregnacja elementów drewnianych więźby dachowej i stropu drewnianego) z 

zabezpieczeniem/podstemplowaniem konstrukcji na czas prowadzenia robót; wymiana pokrycia dachowego; 

montaż odwodnienia dachu, obróbki blacharskie; montaż wyrzutni dachowych wraz z podstawami oraz obudów 

instalacji wentylacyjnej; montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej; wzmocnienie i naprawa konstrukcji 

ścian murowych (m.in. zszycie rys, osadzenie belek nadprożowych, przemurowania pęknięć); wykonanie słupów 

żelbetowych i zalanie przewodów kominowych; izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych; odnowienie 

studni doświetlających; częściowy montaż stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera: Projekty Wykonawcze (zał. nr 10-1 ÷ 10-4 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 11 do SIWZ), Przedmiar Robót - pomocniczo (zał. nr 12 do SIWZ), 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) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.00.00-7, 45.26.10.00-4, 

45.26.25.00-6, 45.26.21.00-2, 45.42.00.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Grzegorz Biel, ul. Szczecińska 58, 74-100 Gryfino, kraj/woj. 

zachodniopomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1018271,34 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 1176344,71  

 Oferta z najniższą ceną: 1176344,71 / Oferta z najwyższą ceną: 1567507,33  

 Waluta: PLN  

 


