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O głoszenie w 5 I 0229 520-N-2020 z dnia I7 -I 1 -2020 r.

karkonoska państwowa szkoła'v,Iyższaw Jeleniej Górze: przebudowa budynku administracyjno_
dYdakĘcznego przy ul. Zamojskiego 7 w Jeleniej Górze na żłobek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWrnNrł _ Roboty budowlane

Zamieszczanie o gło szenia :

obowiązkowe
Ogłoszenie doĘcry:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy pĄektu lub programu współfinan§owan ego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamów ienie było p rzedm iotem o gloszenia w Biuletynie Zamów ień Publicznych :

tak
Numer ogłoszenia: 589932-N -2020

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BiuleĘnieZamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589932-N -2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższaw Jeleniej Górze,Krajowy numer identyfikacyjny
23048061900000, ul. ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, pństwo Polska,
tęL.756 453 365, e-mail rektorat@kpswjg.pl, faks 756 453 310.
Adres strony internetowej (url) : www.kpswj g.pl

I.2) RODZAJ ZAMA\ilIAJĄCEGO :

Inny: uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II. 1 ) Nazwa nadana zamówien iu przez zamawiaj ącego :

Przebudowa budynku administracyjno- dydaktycznego przy uI. Zamojskieg o 7 w Jeleniej Górze na
żłobek

Numer referenryjny (j eżeli dotycĄ :

dat-2l51-312020
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielknść, zalrres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) aw przypadku partnerstwa
innowaryjnego - okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku administracyjno-dydaktycznego Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Gótzę na żłobek. Budynek z|okalizowlany jest przy ul.
Zamoyskiego 7 w Jeleniej Gótzę (dzińkanr 60 obręb 0005 Cieplice 5) o następujących
parametrach: - powierzchniazabudowy - 597,67 m2 - powierzchniacałkowita - 1523 m2 -
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PowierzchniauĘtkowa - ll37,67m2 - pońerzchnia wewrętrzn a - 1327m2 _ kubatura _ 5037m3 _wYsokoŚÓ całkowita - ll,92mWymiar[brdńil;adaptacji:Długość 
27,94m Szeroko ść27,39 mWYsokoŚĆ ll,92,mLiczbakond}gnacji : 1*ty- Ź 

"iari"^ie; ro,iierz.t.ri. po adaptacji:Powierzchnia zabudowy pz= 5ói,67 m2ioń".r.hrriu n.tto Pn : ll37,67m2 W zakresiezagosPodarowania terenu Przewidywany zakres robót budowlanych obejmuje: -budowęutwardzonego Parkingu dli samoc-hodów o.ouoń.rr'ń-zwjizdemzistniejącego wewnętr znęgoukładu komunikacYjnego i utwardzonym placykiem do ustawienia wiaty na odpady. -wykonaniewewnętrznYch ogrodzeń wYdzielajalrcJr p.q.r.to*u"Y parking W zakrósie ńaptacjiistniejącegoobiektu PrzewidYwanY zakres.ouóiłilraŃJ"l.rr, 
"iJ;ir":., 

- wydzielenie pożarowe istniejącejklatki schodowej wraz z montażęmokna oaJffi;*J; - zmianęusytuowania istniejącychhYdrantów wewnętrznYchwrazz ich wymiu"ą nu rrya;^:rv ,\e.z_empółsźyłvnym - rozbiórkęistniejącYch sanitariatów i budowę nowych -rlzbiorĘ scia, działow}ch *.k-*y.h na rysuŃach _rozbiórkę istniejącYch sufitów Podwi"sŹany.h --*yk;iurri" nowych 
"t*"ro* drzwiowych iokiennych - montazwindy gastionomi 

"rlći.*ir'ń"3ą"}.-_slrbie windowym - budowęprojektowanych ścian mrrrowany ch orąz śclan w ,y.ióńi. lekkiej zabudowy - wymianę stolarkidrzwiowej wewnętrznej - docieplenie dachu r*y-i"r" 
"cieplenia 

na budyŃu głównym orazdodatkowa warstwa ociePlenia na skrzydła.rruÓ"^Y"rrl- -y9ntłz,nowej stolarki okiennej wnowoproiektowanYch otworach okiennych - *ymińę-i-ŚLi"lą.y.h warstwpodłóg celemdostosowania obiektu istniejącego do.projekt"i"*y.ń-trk9ji;_- naprawę, uzupełnienie i częściowowYkonanie nowYch lvYPraWtYńarskńh.*.*ińr.rr; - nń"tęa". pń instalacyjne obejmująceinstalacje wentYlacyjną(w tym wentylu..iu rn..irunń^u m.noi ';r;i^p;*"ienie 
wymaganejwYmianY Powietrza w salach zajęć diaarie"i)r eietirycłą, *odo"iągową ikanalizacji sanitarnej

ffiffiTffiTi|,:;l'"kcie sYstemu sygnaliza Ćil pozaru.- dos't-awę i montaz wlposazenia--
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zam.ówienie bylo podzielone na części:

nle
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody cPV: 45453000- 7, 45300000-0, 39100000-3

m.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓwrnNrł
_ Przetarg nieograniczony
III2) ogłoszenie doĘczy zakończenia dynamic znegosystemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

Postępowanie l częśó zostało unieważnione
tak

Iul""y podać podstawę i prry czynęuniewaznienia postępowania:
Uniewaznienie PostęPowania o udzieleni. ,u-o*i"-ni" ir'ńi.^ego następuje na podstawię art. 93 ust.I Pkt7 ustawY PzP,tj, PostęPowanie obarczone jest niem ożIiwąd-o us.rnffi*udą *i.* ożliwiającązawarcie niePodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wady wPostęPowaniu Polegające na dokonaniu prz?zzamŃąącego czynności z naruszeniem przepisówustawY PzP, które mają lub mogły mieć wpływ nu *ynirpJstępowania i nie są usuwalne, stanowią
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podstawę uniewaznienia postępowania.

IY-g)UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOC JACJIBEZ
oGŁosZENIA, ZAMÓwrnNrł Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA o CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy pzp.

IY.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
NaleĘ Podaó uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru Ębu orazwyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówięnia jest zgodne z przepisami.
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