
Ogłoszenie nr 510080427-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności
energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanego przy ulicy

Doświadczalnej 50A w Lublinie.

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

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2

Efektywność energetyczna sektora publicznego Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i

gospodarka niskoemisyjna Umowa nr RPLU.05.02.00-06-0048/17-00 o dofinansowanie projektu

„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego

zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie.”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 523674-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul.

Akademicka  13, 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073,

e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.

Adres strony internetowej (url): http://www.up.lublin.pl/zamowienia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu

Przyrodniczego zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZP/PNO/4/2019

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:
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Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności

energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanego przy ulicy

Doświadczalnej 50A w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, który zawiera: a) projekt

wykonawczy - architektura, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

w branży budowlanej, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w

branży sanitarnej, d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w branży

elektrycznej, e) projekt wykonawczy - branża elektryczna, f) projekt wykonawczy - branża

sanitarna, g) przedmiar robót w branży budowlanej nr 01/01/2019, h) przedmiar robót w branży

budowlanej nr 02/01/2019, i) przedmiar robót w branży sanitarnej, j) przedmiar robót w branży

elektrycznej. 2. Jakość użytych materiałów: 1/ użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty,

dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym

zakresie, 2/ w przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w

dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi

dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania

lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów jak również za pomocą norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w

dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.

3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia co najmniej 36

miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawców wykonujących roboty

budowlane: 4. Na podstawie art. 29 ust 3a w związku z art. 36 ust 2 pkt 8 a ustawy Pzp,

Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów

ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: Branża budowlana:

Wykaz czynności wymagających umów o pracę w branży budowlanej: - roboty pokrywcze,

izolacyjne oraz montażowe dot. obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - roboty

ociepleniowe, tynkarskie i malarskie, - roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej i

okiennej, - roboty murarskie i okładzinowe, - roboty brukarskie. Branża sanitarna: Wykaz

czynności wymagających umów o pracę w branży sanitarnej: - demontaż rurociągów instalacji

c.o. wraz z osprzętem, - demontaż kotłów c.o., - montaż rurociągów i osprzętu instalacji c.o. i

węzła cieplnego, - próby szczelności zmontowanych instalacji, - montaż izolacji termicznej na

rurociągach, - wykonanie rozruchów technologicznych, Branża elektryczna: Wykaz czynności

wymagających umów o pracę w branży elektrycznej: - montaż rozdzielni głównej, - demontaż i

montaż opraw oświetleniowych, - wykonywanie instalacji węzła cieplnego, - wykonanie

instalacji fotowoltaicznej, - wykonanie instalacji odgromowej.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45443000-4

Dodatkowe kody CPV: 45421100-5, 45321000-3, 45410000-4, 45310000-3, 45332200-5,

45331100-7, 09332000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2086773.47

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: Petrus Usługi Projektowe Piotr Misztal

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Różana 27/70

Kod pocztowy: 20-538

Miejscowość: Lublin

Kraj/woj.: lubelskie

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 2014660.76

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2014660.76

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2387826.95

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:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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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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