
Ogłoszenie nr 102222 - 2017 z dnia 2017-06-29 r.

Lublin: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach studenckich
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 512346-N-

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 189600000, ul.
ul. Akademicka  13, 20-950   Lublin, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 81 4456603, 4456073, 81 4456253,
faks 81 4456730, e-mail zamowienia@up.lublin.pl
Adres strony internetowej (URL): www.up.lublin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i

na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z podziałem na 5 części.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AZP/PNO/15/2017

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:

część 1 - Remont segmentów mieszkalnych od I piętra do X piętra w segmentach mieszkalnych od

117-120; 1017-1020 oraz w pokojach nr 10 i 11 w domu studenckim „Manhattan” przy ul. Dobrzańskiego
33 w Lublinie. część 2 - Remont instalacji elektrycznej w domach studenckich „Manhattan” i „Broadway”

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a58cd7cf-2a9b-458f-8ae8-...

1 z 6 29.06.2017, 11:51



przy ul. Dobrzańskiego 33,35 w Lublinie. część 3- Roboty remontowo- budowlane oraz prace malarskie,

pomieszczeń mieszkalnych, korytarzy i holu w domach studenckich „Broadway” i „Manhattan” przy ul.

Dobrzańskiego 35,33 w Lublinie. część 4 - Roboty remontowo- budowlane w pokojach oraz w

pomieszczeniach sanitarno – kuchennych w domu studenckim „Dodek” przy ul. Langiewicza 8 w Lublinie.
część 5 - Roboty remontowe, budowlano - instalacyjne w pokojach oraz w pomieszczeniach sanitarnych w

domu studenckim „Eskulap” przy ul. Langiewicza 12 w Lublinie. Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku

z art. 36 ust 2 pkt 8 a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace (pełny

etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

3.4.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę

następujących osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) w
zakresie część 1: - co najmniej 6 osób wykonujących czynności określone w przedmiarze robót w branży

budowlanej, - co najmniej 4 osoby wykonujące czynności określone w przedmiarze robót w branży
sanitarnej, - co najmniej 3 osoby wykonujące czynności określone w przedmiarze robót w branży

elektrycznej, b) w zakresie część 2: - co najmniej 4 osoby wykonujące czynności określone w przedmiarze

robót w branży elektrycznej, c) w zakresie część 3: - co najmniej 11 osób wykonujących czynności

określone w przedmiarze robót w branży budowlanej, d) w zakresie część 4: - co najmniej 4 osoby
wykonujące czynności określone w przedmiarze robót w branży budowlanej, e) w zakresie część 5: - co

najmniej 6 osób wykonujących czynności określone w przedmiarze robót w branży budowlanej, - co

najmniej 1 osoba wykonująca czynności określone w przedmiarze robót w branży sanitarnej, - co najmniej

1 osoba wykonująca czynności określone w przedmiarze robót w branży elektrycznej,

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

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV: 45440000-3, 45330000-9, 45310000-3, 45311100-1, 45314320-0, 45310000-3,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: część 1 - Remont segmentów mieszkalnych od I piętra do X
piętra w segmentach mieszkalnych od 117-120; 1017-1020 oraz w
pokojach nr 10 i 11 w domu studenckim „Manhattan” przy ul.
Dobrzańskiego 33 w Lublinie

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie

Należy podać podstawę i
przyczynę unieważnienia
postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT428672.25

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
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Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Henryk Pytka ,  ,  Nasutów 167,  21-025,  Niemce, 

kraj/woj. lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 414601.16

Oferta z najniższą ceną/kosztem 414601.16

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 457026.63
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:

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: część 2 – Remont instalacji elektrycznej w domach

studenckich „Manhattan” i „Broadway” przy ul. Dobrzańskiego

33,35 w Lublinie

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT190005.62
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PHU HELIOS Waldemar Wyszogrodzki ,  ,  ul. Księżycowa 6/28A ,  20-060 ,  Lublin,  kraj/woj.

lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 112063.63

Oferta z najniższą ceną/kosztem 112063.63
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 156602.24

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a58cd7cf-2a9b-458f-8ae8-...

3 z 6 29.06.2017, 11:51



IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3  

NAZWA: część 3 –Roboty

remontowo- budowlane oraz prace

malarskie, pomieszczeń

mieszkalnych, korytarzy i holu w

domach studenckich „Broadway” i
„Manhattan” przy ul. Dobrzańskiego

35,33 w Lublinie

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W części 3 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
(„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie

wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i

3”), ponieważ do Zamawiającego nie wpłynęły żadne oferty.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT260520.36

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4  

NAZWA: część 4 - Roboty remontowo- budowlane w pokojach oraz w

pomieszczeniach sanitarno – kuchennych w domu studenckim
„Dodek” przy ul. Langiewicza 8 w Lublinie

Postępowanie/część zostało

unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT86044.03
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

„PETRUS” Usługi Projektowe Piotr Misztal ,  ,  Ul. Różana 27/70,  20-538 ,  Lublin,  kraj/woj.

lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 82893,25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82893,25
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82893,25
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5  
NAZWA: część 5 - Roboty remontowe, budowlano - instalacyjne w
pokojach oraz w pomieszczeniach sanitarnych w domu studenckim

„Eskulap” przy ul. Langiewicza 12 w Lublinie

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie

Należy podać podstawę i

przyczynę unieważnienia
postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT128660.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=a58cd7cf-2a9b-458f-8ae8-...

5 z 6 29.06.2017, 11:51



nie

Zakład Robót Sanitarnych i Gazowych Hieronim Szczepański ,  ,  Ul. Młodej Polski 10/15,  20-863, 

Lublin,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 121375.80

Oferta z najniższą ceną/kosztem 121375.80
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121375.80

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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