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Ogłoszenie nr 510001589-N-2022 z dnia 23.02.2022 r.

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu: „Przebudowa, nadbudowa i
rozbudowa zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu” 

 
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 
Wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez
współpracę z przemysłem i biznesem w ramach nowoutworzonej prototypowni dofinansowanego ze
źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie
infrastruktury B+R w sektorze nauki, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 773433-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540438373-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Krajowy numer
identyfikacyjny 27580800000000, ul. Al. Marcinkowskiego  29, 60-967  Poznań, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618552521, e-mail joanna.pakulska@uap.edu.pl, faks
618 528 091. 
Adres strony internetowej (url): www.uap.edu.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UAP/PN/12/2020

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 zamówienia jest zaprojektowanie przez wykonawcę (tj. opracowanie dokumentacji
projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z właściwymi przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz z uwzględnieniem pkt 3.7 SIWZ wraz z pełnieniem
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pełno branżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót) i wykonanie robót budowlanych na
podstawie opracowanej dokumentacji, w rozumieniu przepisu art. 31 ust. 2 Pzp. Przedmiotem
zamówienia jest również uzyskanie przez wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu zamawiającego, w tym
reprezentowanie zamawiającego przed organami wydającymi ww. decyzje. Ilekroć w SIWZ jest
mowa o pracach projektowych, należy przez to rozumieć zakres prac projektowych określony
przez zamawiającego z uwzględnieniem odrębnych przepisów, trybu udzielenia zamówienia i
specyfiki robót budowlanych – zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określają: a) Program funkcjonalno-użytkowy (dalej „PFU”) – Załącznik nr 8 do SIWZ, b)
Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (dalej „WWiOPP”) –Załącznik nr 9 do SIWZ,
c) Wzór umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ, d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 144/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. – Załącznik nr 10 do SIWZ

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214400-4

Dodatkowe kody CPV: 45214620-2, 45300000-0, 71320000-7, 71248000-8

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: 10/02/2022 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18000000.00 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: DEMIURG Construction Sp. z o. o. Sp. k. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Górnicza 2/143A 
Kod pocztowy: 60-107 
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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 CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30555660.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30555660.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36000000.00 
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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