
Ogłoszenie nr 510046191-N-2019 z dnia 11-03-2019 r. 

Akademia Morska w Szczecinie: Budowa Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. 
Dębogórskiej w Szczecinie – etap I – budynek naukowo-badawczy na potrzeby projektu „Centrum 

Eksploatacji Obiektów Pływających”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
"Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014 - 2020 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 501128-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540022979-N-2019 

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: 
Budowa Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie – etap I – budynek naukowo-badawczy na potrzeby 
projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających” 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AR/272- 10/18 

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 jest Budowa Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie – etap I – budynek 
naukowo-badawczy na potrzeby projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających”, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją 
przetargową. 2. Zamówienie będzie współfinansowane w ramach umowy nr RPZP.01.03.00-32-0001/17-00 zawartej na realizację projektu pt. 
”Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku naukowo-badawczego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Centrum Eksploatacji 
Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie", bez sieci i zagospodarowania terenu, z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi i 
demontażowymi, z wykończeniem obiektu pod klucz i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przedmiotowy budynek zlokalizowany będzie w 
północno- zachodniej części działki 28/8 obręb 3025 Nad Odrą przy ul. Dębogórskiej 7-8 i stanowi podstawowy obiekt inwestycji pod nazwą: 
"Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie". Zakres opracowania obejmuje budowę budynku naukowo-
badawczego wraz z krótkimi fragmentami przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej (do pierwszych studzienek, licząc do ściany budynku) 
oraz przyłącza wodociągowego (do zasuwy przy budynku). Podstawowe dane na temat budynku, będącego przedmiotem zamówienia: 
Kubatura budynku brutto 9 556,96 m3 Pow. zabudowy budynku 1 038,80 m2 Ilość kondygnacji nadziemnych 2 Ilość kondygnacji 
podziemnych - Wysokość budynku 10 m Długość budynku 29,68 m Szerokość budynku 35 m Pow. użytkowa podstawowa budynku 1 029,00 
m2 Pow. użytkowa pomocnicza budynku 235,27 m2 Pow. ruchu budynku 469,95 m2 Pow. usługowa budynku 41,82 m2 Pow. wszystkich 
kondygnacji netto budynku 1 776,04 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółowo zakres 
realizacji przedmiotu zamówienia wskazany jest w załączniku graficznym – Załącznik nr 9 do SIWZ. W zakresie przedmiotu zamówienia nie są 
zawarte sieci, przyłącza (oprócz krótkich fragmentów przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej – do pierwszych studzienek, licząc od 
ściany budynku oraz przyłącza wodociągowego -do zasuwy przy budynku), zagospodarowanie terenu, roboty nabrzeżowe ani inne roboty. 
Zamawiający planuje osobno w 2019 roku zlecić wykonanie sieci, przyłączy, zagospodarowania terenu i nabrzeża, w zakresie niezbędnym dla 
funkcjonowania obiektu w taki sposób, aby wykonanie tych robót i dostarczenie Wykonawcy niezbędnych dokumentów nastąpiło nie później, 
niż na 2 miesiące przed terminem wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę. Wykonanie robót budowlanych związanych z 
doprowadzeniem do budynku niezbędnych przyłączy oraz wykonywaniem zagospodarowania terenu wokół budynku, będzie także prowadzone 
na terenie placu budowy lub zaplecza budowy Wykonawcy. W celu zapewnienia sprawnej koordynacji prowadzonych robót, Zamawiający 
będzie uzgadniał podejmowane kroki z Wykonawcą oraz wprowadzi regularne narady koordynacyjne, na których ustalane będą wszelkie 
najistotniejsze kwestie organizacyjne, logistyczne i inne. Zamawiający podejmie działania zmierzające do tego, aby zminimalizować wpływ 
innych prowadzonych robót na organizację pracy Wykonawcy na budowie. Uwaga 1: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi tylko część 
robót określonych w dokumentacji technicznej, tj. w Projekcie Wykonawczym - zał. nr 10 do SIWZ, Projektach Budowlanych zał. nr 11.1 - 
11.3 do SIWZ, Specyfikacjach Technicznych - zał. nr 12 do SIWZ. W związku z powyższym dokumentację techniczną należy rozpatrywać 
łącznie z pozostałymi załącznikami, stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia, w szczególności zaś z Załącznikiem nr 8 do SIWZ – 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Roboty objęte zamówieniem zostały wykazane w Przedmiarach Robót (zał. nr 13.1 do SIWZ 
do 13.5 do SIWZ), jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiarów, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają 
jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do 
SIWZ), Dokumentacja graficzna (zał. nr 9 do SIWZ), Projekt Wykonawczy (zał. nr 10 do SIWZ), Projekty Budowlane (zał. nr 11.1 do 11.3 do 
SIWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 12 do SIWZ), Przedmiary Robót pomocniczo (zał. nr 13.1 
do 13.5 do SIWZ). 4. 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: 45214600-6

Dodatkowe kody CPV: 45112000-5, 45223100-7, 45223500-1, 45233220-7, 45261000-4, 45262210-6, 45262520-2, 45300000-0, 
45310000-3, 45311000-0, 45312100-9, 45312000-7, 45313100-5, 45314300-4, 45315100-9, 45330000-9, 45331000-6, 45331100-7, 
45331200-8, 45332400-7, 45410000-4, 45421100-5, 45421146-9, 45430000-0, 45442100-8, 45443000-4 

SEKCJA III: PROCEDURA 
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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: 05/03/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 9352832.62 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: Prime Construction Sp. z o.o. Sp. k. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Rodakowskiego 1/2 
Kod pocztowy: 71-345 
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 12022489.86 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12022489.86 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12447600.00 
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% 
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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