
Ogłoszenie nr 500124946-N-2018 z dnia 05-06-2018 r.  

Skarb Państwa - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach: 

Rozbudowa parteru części przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium wraz z łącznikiem do 

budynku głównego wraz z wyposażeniem- III etap 

 

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: 543507-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Skarb Państwa - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, 

Krajowy numer identyfikacyjny 29264753100000, ul. ul. Wapiennikowa  , 25112   Kielce, 

woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 361 07 86, e-mail wi-kielce@piorin.gov.pl, faks 

41 361 39 06.  

Adres strony internetowej (url): www.piorin.gov.pl/kielce  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja rządowa terenowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Rozbudowa parteru części przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium wraz z łącznikiem do 

budynku głównego wraz z wyposażeniem- III etap  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

WAD.272.11.2018  

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 rozbudowa parteru części przyszklarniowej pod potrzeby 

laboratorium wraz z łącznikiem do budynku głównego wraz z wyposażeniem - III etap 1.opis 

przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na dwie części: Zadanie nr 1(część 1) i Zadanie nr 2 (część 2). 2.Szczegółowy 

zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a)projekt umowy - stanowiący Załącznik 

nr 8 do SIWZ b)projekt budowlany „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego po północnej 

stronie budynku głównego - budynku laboratorium na terenie obejmującym działki nr 461/3, 

461/5, 461/6, 511/29, 611/30, obręb 0024 przy ulicy Wapiennikowej w Kielcach wraz z 



łącznikiem do budynku głównego„ - stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ c)projekt 

wykonawczy - stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ d)przedmiar robót budowlane i 

wykończeniowe – stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ e)przedmiar robót branża c.o. (dla 

zadania Nr 1) – stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ f)przedmiar robót branża instalacje 

elektryczne (dla Zadania Nr 1) – stanowiący Załącznik nr 13 do SIWZ g)przedmiar robót 

branża budowlana – elewacja (dla Zadania Nr 2) – stanowiący Załącznik nr 14 do SIWZ  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
tak  

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2 

 

Dodatkowe kody CPV: 45400000-0, 45443000-4  

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  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: Zadanie Nr 1  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 129000.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: Firma Usługowo-Handlowa "AGAVAT" Wojciech Raczyński  

Email wykonawcy: agavat@onet.pl  

Adres pocztowy: ul.Czachowskiego 23  

Kod pocztowy: 25-382  

Miejscowość: Kielce  

Kraj/woj.: świętokrzyskie  

 

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 158670.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 158670.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 158670.00  

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:  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: Zadanie Nr 2  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Zamawiający Skarb Państwa – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

Kielcach, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) unieważnia w/w postępowanie w 

części II zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie budynku łącznika z 

budynkiem głównym. Załącznikiem do SIWZ był przedmiar robót – załącznik nr 14 do 

SIWZ. Dokument ten prócz zakresu robót dotyczących łącznika, zawierał również inne 

prace dotyczące ocieplenia budynku części przyszklarniowej. Poprawa przedmiaru nie może 

nastąpić po upływie terminu składania ofert. Dokonanie wyboru oferty w zaistniałym stanie 

faktycznym stało się niemożliwe. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych). Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.  

 

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.  


