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Ogłoszenie nr 510396677-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.: REMONT I
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO.

 
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 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 575370-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540163702-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o., Krajowy numer
identyfikacyjny 08117243600000, ul. Teatralna  49, 66-400  Gorzów Wlkp., woj. lubuskie,
państwo Polska, tel. +48 95 781 70 84, e-mail r.peruzynska@gotechnology.pl, faks 95 722 53 85
wew. 18. 
Adres strony internetowej (url): http://www.gotechnology.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP/PN/01/2020

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 niniejszego zamówienia są roboty budowlane pn. „Remont i przebudowa budynku
biurowego” realizowane w ramach projektu „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora
przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierająca zestaw
proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw. ”Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem i przebudową budynku
biurowego, z częścią usługową, który znajduje się przy ul. Targowej nr 9 w Gorzowie
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Wielkopolskim na działce działka nr ewid. 596/18; obręb 0010 Zamoście, jednostka ewidencyjna
086101_1 Miasto Gorzów Wielkopolski. Przyłącza zlokalizowano na działkach 596/18 i 596/36.
Zakres inwestycji • rozbiórka ścian działowych, wykonanie nowo projektowanych zgodnie z
zatwierdzonym układem funkcjonalnym pomieszczeń poszczególnych kondygnacji, • rozbiórka
klatek schodowych nie spełniających wymogów P-Poż, • rozbiórka warstw posadzkowych,
wykonanie nowo projektowanych, • demontaż instalacji wewnętrznych, • rozbiórka warstw
pokrycia dachowego wraz z warstwą izolacji termicznej, • demontaż stolarki okiennej i
drzwiowej • demontaż dźwigu osobowego wraz z kompletem instalacji sterowniczej, • demontaż
ścian osłonowych budynku elewacji frontowej, • rozbiórka wykusza w systemie zabudowy
fasadowej na kondygnacji Parteru, • demontaż rozdzielni elektrycznych wraz z trafostacją
zlokalizowaną na kondygnacji Parteru, relokacja zgodnie z warunkami zarządcy instalacji, •
rozbiórka nawierzchni ciągów pieszych przed budynkiem w granicach działki budowlanej, •
wykonanie nowo projektowanego układu funkcjonalnego, • lokalizacja urządzenia do
komunikacji pionowej pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami, • wykonanie nadproży
podciągów nad nowoprojektowanymi otworami, • poszerzenie otworów drzwiowych zgodnie z
wymaganiami Ppoż. i BHP, • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, • wykonanie izolacji
ścian zewnętrznych, • wykonanie pełnego układu warstw wykończeniowych posadzek i połaci
dachowej, • wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku, • wykonanie podjazdu
dla niepełnosprawnych wraz z podestami schodów zewnętrznych, • wykonanie wewnętrznych
instalacji wod-kan., • wykonanie wewnętrznych instalacji C.O.; • wykonanie wentylacji
mechanicznej/klimatyzacji, • wykonanie instalacji elektrycznej zalicznikowej, • wykonanie
instalacji oświetleniowej podstawowej, ewakuacyjnej i awaryjnej, gniazd wtykowych,
odgromowej, • wykonanie instalacji teletechnicznej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w dokumentacji projektowej (na którą składają się projekty budowlane i
wykonawcze wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB). Wykonawca w celu ograniczenia zakłóceń w pracy obiektu oraz obiektów
przyległych, uzgodni harmonogram działań z Zamawiającym.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

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: 21/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8992604.27 
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: 
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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: GOTECH Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Podmiejska Boczna 16 
Kod pocztowy: 66-400 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kraj/woj.: lubuskie 

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 11069999.99 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10824000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11553994.11 
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. 


