Pomorski Urząd Wojewódzki: Wykonanie remontu pomieszczeń
biurowych w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27. BL-I. 272. 34.2019
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617795-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540238043-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Pomorski Urząd Wojewódzki, Krajowy numer identyfikacyjny 00051424200000, ul. Okopowa 21/27, 80810 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583077304, e-mail bl@gdansk.uw.gov.pl, faks 583077325.
Adres strony internetowej (url): www.gdansk.uw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul.
Okopowej 21/27. BL-I. 272. 34.2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BL-I.272.34.2019
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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 zgodnie z zawartą umową.3. W ramach umowy Wykonawca
będzie zobowiązany do: a) wykonania remontu pomieszczeń biurowych w budynku Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 oraz oddanie do eksploatacji przedmiotu objętego umową:
w zakresie: 1. pokoje biurowe - zespół pokoi nr 398 N, 398 O, 398 P (rysunek nr 1): a) wyniesienie i wniesienie
mebli oraz innych osprzętów wraz z zabezpieczeniem okien, i pozostałych sprzętów i urządzeń, b) wymiana
stolarki drzwiowej na drzwi o izolacyjności akustycznej = 32 db, c) wymiana umywalki wraz z bateria ścienną i
podejściem odpływowym. d) wymiana opraw oświetleniowych – sufitowych wraz z dostosowaniem instalacji
elektrycznej do sposobu użytkowania pokoju i ustawienia mebli, e) przygotowanie powierzchni ścian i sufitów
wraz ze szpachlowaniem gładzią gipsową oraz malowanie ścian i sufitów, f) wymiana żaluzji okiennych na rolety
naokienne, g) remont podłogi – parkietu wraz z wymianą listew przypodłogowych, 2. pokoje biurowe nr 399, 399
A, 398 Ł. 398 M (rysunek nr 1): a) wyniesienie i wniesienie mebli oraz innych osprzętów wraz z zabezpieczeniem
okien, i pozostałych sprzętów i urządzeń, b) remont podłogi – parkietu wraz z wymianą listew przypodłogowych,
3. pokój na parterze (rysunek nr 2): a) wyniesienie i wniesienie mebli oraz innych osprzętów wraz z
zabezpieczeniem okien, i pozostałych sprzętów i urządzeń, b) wymiana opraw oświetleniowych – sufitowych wraz
z dostosowaniem instalacji elektrycznej do sposobu użytkowania pomieszczenia i ustawienia mebli, c)
przygotowanie powierzchni ścian i sufitów wraz ze szpachlowaniem gładzią gipsową oraz malowanie ścian i
sufitów, d) wymiana żaluzji okiennych na rolety naokienne, e) remont podłogi – wymiana wykładziny dywanowej
wraz z wymianą listew przypodłogowych. 4. Inne prace: a) czynnego uczestniczenia w procedurach odbiorowych
objętych przedmiotem umowy w celu uzyskania przez Zamawiającego zezwoleń na użytkowanie przedmiotu
zamówienia, b) dostarczenia w wyznaczonych terminach wymaganych prawem budowlanym i przepisami
dokumentów, protokołów i oświadczeń niezbędnych do dokonania odbiorów. (między innymi pomiary instalacji
elektrycznej i inne), c) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji

przedmiotu umowy i szkoleń serwisowych w zakresie podstawowym, potwierdzonego pisemnie przez
przeszkolonych uczestników, d) dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej w dwóch
egzemplarzach) oraz do wbudowanych systemów i urządzeń dokumentacji techniczno ruchowej, paszportów
technicznych i instrukcji eksploatacji oraz obsługi w języku polskim.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111220-6, 45262321-7, 45310000-3, 45311200-2, 45314300-4, 45324000-4,
45400000-1, 45420000-7, 45421131-1, 45442100-8

SEKCJA III: PROCEDURA

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: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49310.63
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Górski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Taborowa 4/37
Kod pocztowy: 80-171
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie
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 126446.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79817.63

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126446.87
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.

Zamieszczono BZP 3 grudnia 2019 r.

DYREKTOR
BIURA LOGISTYKI
Alina Reiter

