
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 40948-2016 z dnia 2016-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin 

Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia w salach dydaktycznych nr 5, 6 i 7 oraz wymiana 5 szt. 

i likwidacja 6 szt. świetlików dachowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki 

Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul.... 

Termin składania ofert: 2016-03-09  

 

Szczecin: Remont oświetlenia w salach dydaktycznych nr 5, 6 i 7 oraz wymiana 5 szt. i 

likwidacja 6 szt. świetlików dachowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku 

Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 

Numer ogłoszenia: 81718 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016 
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: 40948 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

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: Remont oświetlenia w salach 

dydaktycznych nr 5, 6 i 7 oraz wymiana 5 szt. i likwidacja 6 szt. świetlików dachowych wraz z 

robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. 

Szczerbcowej 4. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia w 

salach dydaktycznych nr 5, 6 i 7 oraz wymiana 5 szt. i likwidacja 6 szt. świetlików dachowych 

wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul. 

Szczerbcowej 4. 1. Przedmiotem Zamówienia są między innymi: 1.1. Zakres robót związanych 

wymiana i likwidacją świetlików dachowych roboty demontażowe,montaż pięciu nowych 

świetlików dachowych wraz z wykonaniem nowego tunelu świetlnego z płyty gipsowo-

włóknowej o grubości 10 mm,roboty odtworzeniowe i obróbki,drobne naprawy pokrycia 

dachowego wymiana uszkodzonych kominków wentylacyjnych,wymiana i uzupełnienie 

wszystkich nakrywek na kominkach wentylacyjnych z PCV , naprawa tynków cementowych i 

nakryw betonowych na kanałach wentylacyjnych wymiana lub uzupełnienie spoin przy pomocy 

kitu dekarskiego wokół kominków wentylacyjnych, wentylatorów, uchwytów instalacji 

odgromowej i innych,natryskowe malowanie powierzchni sufitowej na korytarzu i w 

pomieszczeniach wykładowych 1.2. Zakres robót związany z remontem oświetlenia : -demontaż 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=40948&rok=2016-02-24


istniejących opraw oświetleniowych w salach 5, 6, 7 i holu, przewodów elektrycznych i części 

instalacji elektrycznej. -montaż opraw oświetleniowych, kasetonowych z źródłami światła LED. 

P- -montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego z modułem awaryjnym. -montaż 3 opraw 

kasetonowych 4x18W z modułem awaryjnym. -podwieszenie opraw kasetonowych do sufitu za 

pomocą linki lub łańcuszka. -montaż nowych instalacji elektrycznych pomiędzy nowymi 

oprawami oraz wykonanie instalacji do zasilenia opraw z modułami awaryjnymi -montaż tablicy 

bezpiecznikowo-stycznikowej ponad płaszczyzną sufitu. -uzupełnienie brakujących kasetonów 

sufitowych, -wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, -

wykonanie pomiarów powykonawczych elektrycznych: rezystancja izolacji, ochrona 

przeciwporażeniowa dla opraw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 10-1 i 10-2 SIWZ), 

Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 11-1 i 11-2 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (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): 45.26.19.10-6, 45.31.11.00-1, 45.31.21.00-8, 

45.31.53.00-1, 45.44.21.00-8. 

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: 06.04.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 

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): 92034,29 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 125986,19  

 Oferta z najniższą ceną: 120000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 169603,22  

 Waluta: PLN . 


