
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93830-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczenia 308 w 

Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2, zgodnie z załączoną do SIWZ 

dokumentacją przetargową. ...

Termin składania ofert: 2016-05-04 

Szczecin: Modernizacja pomieszczenia 308 w Budynku Głównym 

Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 - 

AR/272- 01/16

Numer ogłoszenia: 130838 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016

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: 93830 - 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: Modernizacja pomieszczenia 308 w Budynku 

Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 - AR/272- 01/16.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

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

związanych z modernizacją pomieszczenia 308 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie 

przy ul. Wały Chrobrego 1-2, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. 1. Przedmiotem 

Zamówienia jest między innymi: a) wykonanie robót budowlanych: Zakres demontaży: Demontaż drzwi i 

ościeżnic, Demontaż sufitów podwieszanych, Rozbiórka okładzin ścian, Rozebraniu ścianek działowych, 

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł, Odbiciu luźnych tynków wewnętrznych ok. 50%, 

Zerwanie wykładzin, Rozebranie posadzki z deszczułek podłogowych, Oczyszczenie podłoża z 

pozostałości subitu, Wykucie nowych otworów drzwiowych, Demontaż okien wraz z podokiennikami i 

parapetami, Rozbiórka wentylatorowni wraz z instalacjami, Demontaż instalacji c.o., Częściowy 
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demontaż instalacji elektrycznej, Zakres robót budowlano-modernizacyjnych: zamurowanie otworów w 

ścianach bloczkami wapienno-piaskowymi o grubości ok. 30 cm, zaprawienie otworów w stropie po 

demontażu kanałów wentylacyjnych, montaż (ułożenie) nadproży w nowo powstałych otworach 

drzwiowych, wykonanie nowego tynku wewnętrznego kategorii III oraz wykonanie dwuwarstwowej gładzi 

gipsowej, wykonanie sufitów podwieszonych na konstrukcji metalowej z płyt gipsowo-kartonowych 

wodoodpornych po obwodzie ścian, wykonanie sufitów podwieszonych na ruszcie metalowym typu T z 

płyt ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 60x60 cm w centralnej części pomieszczeń, wykonanie 

samopoziomującego podkładu podłogowego o grubości około 3 cm wraz z zagruntowaniem podłoża 

dwuskładnikowym środkiem gruntującym, roboty malarskie ścian i sufitów, kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym, wymianę stolarki drzwiowej na nową wraz z montażem nowych ościeżnic drewnianych i 

odnowieniem zabytkowych ościeży od strony korytarza, wymiana stolarki okiennej na nową wraz z 

montażem granitowego podokiennika o gr. 3 cm w kolorze Rosa Beta poler, Wykonanie nowej instalacji 

wentylacji mechanicznej, Wykonanie nowej instalacji klimatyzacji, Wykonanie nowej instalacji 

centralnego ogrzewania. b) Wykonanie robót elektrycznych: Demontaż opraw, Demontaż instalacji, 

Demontaż puszek, Wykucie bruzd i wnęki pod przewody, puszki elektryczne i tablicę bezpiecznikową, 

Układanie przewodów do gniazd wtyczkowych i teletechnicznych, Zasilenie tablicy bezpiecznikowej z 

tablicy znajdującej się na korytarzu (wykucie bruzdy, ułożenie kabla, zaprawienie bruzdy, podmalowanie 

pasa tynku), Montaż tablicy bezpiecznikowej, Montaż skrzynki teletechnicznej typu rack, Układanie 

przewodów do opraw oświetleniowych, Montaż opraw oświetleniowych, Wykonanie wszystkich 

niezbędnych połączeń, Wykonanie pomiarów elektrycznych i teletechnicznych, Wykonanie dokumentacji 

powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Projekty Budowlano - 

Wykonawcze (zał. nr 10-1 ÷ 10-2 do SIWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (zał. 

nr 11-1 ÷ 11-3 do SIWZ), Przedmiary Robót - pomocniczo (zał. nr 12-1 ÷ 12-4 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. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2016 r. z zastrzeżeniem, że w 

okresie do 05.07.2016 r. od poniedziałku do piątku prace (głośne) należy wykonywać od godziny 16.00 

do 6.00 dnia następnego, a w pozostałych dniach tj. sobota, niedziela - brak ograniczeń. Po 05.07.2016 

r. prace (głośne) można prowadzić bez ograniczeń.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6, 45.41.00.00-4, 45.43.21.10-8, 45.44.21.00-8, 

45.42.11.30-4, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

MANILO Sp. z o.o. sp. k., Ul. Smolańska 4/205, 70-026 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155672,18 PLN.

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 199605,97 

Oferta z najniższą ceną: 199605,97 / Oferta z najwyższą ceną: 244163,18 

Waluta: PLN .
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