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Ogłoszenie nr 500300004-N-2018 z dnia 14-12-2018 r. 

Archiwum Państwowe: Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i 
wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. "Rozbudowa i przebudowa 

Archiwum Państwowego w Koszalinie:, wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

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: 631363-N-2018 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Archiwum Państwowe, Krajowy numer identyfikacyjny 109200000, ul. ul. M. Skłodowskiej- 
Curie 2, 75950 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 094 317 03 60, e-mail 
sekretariatgkoszalin.ap.gov.pl, faks 094 317 03 61. 
Adres strony internetowej (ur1): www.koszalin.ap.gov.pl  

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Państwowa jednostka budżetowa- Archiwum Państwowe 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji 
inwestycji budowlanej pn. "Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie:, 
wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Numer referencyjnyCeże/i dotyczy): 
AG.26.1.2018 

11.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi 

11.3) 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 dokumentacji projektowej, projektów budowlanych i 
projektów wykonawczych, dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn.„Rozbudowa i 
przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie", wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę (dalej również: „pozwolenie na budowę") — na zasadach 
wynikających z SIWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności: a) sporządzenie 
pełnobranżowej dokumentacji projektowej, w tym: projektów budowlanych, projektów 
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wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót dotyczących inwestycji budowlanej pn. 
„Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie" (dalej: „inwestycja") na 
terenach zlokalizowanych przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie w Koszalinie, działka ewidencyjna 
nr 219, obr. 21 (infrastruktura techniczna może znajdować się również na działce nr 216); b) 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, 
opracowań technicznych, uzgodnień i decyzji (w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę) w celu realizacji robót budowlanych dotyczących inwestycji; c) pełnienie w okresie 
trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o określoną w lit. a) dokumentację 
nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U.2018.1202 tj., ze zm. — dalej również: „Prawo budowlane"). Czynności, do 
których zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zostały 
podzielone na zadania od I do VIII. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym czynności 
składających się na poszczególne zadania, został zawarty w rozdziale III SIWZ. 

11.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie 
11.5) Główny Kod CPV: 71000000-8 

Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71248000-8, 71250000-5, 71220000-6, 71221000-3 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.!) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie 

111.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.!) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 353658.54 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
O 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
O 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: O 

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

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 

Nazwa wykonawcy: GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. Tomasz Białoszewski, Grzegorz 
Pacer 
Email wykonawcy: sekretariat@gpvt.pl  
Adres pocztowy: ul. Pamiątkowa 2/37 
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Kod pocztowy: 61-512 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

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 CENA/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 325950.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 292740.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 614986.47 
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. 
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