Ogłoszenie nr 2021/BZP 00053980/01 z dnia 2021-05-13

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEMKÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647624
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 25
1.5.2.) Miejscowość: Przemków
1.5.3.) Kod pocztowy: 59-170
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski
1.5.7.) Numer telefonu: (76) 83 19 210, (76) 83 20 483
1.5.8.) Numer faksu: (76) 83 19 208
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.info@przemkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemkow.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://przemkow.pl/category/zamowienia-i-przetargi/130-tys-zl-i-powyzej/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd89a29c-a10e-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00053980/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-13 13:23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007819/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rewitalizacja stadionu miejskiego w Przemkowie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035898/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.6.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 1955518,05 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa budynku zaplecza przy stadionie
miejskim w Przemkowie ”.Rozbiórka starego budynku szatni oraz pomieszczeń technicznych i
budowa nowego budynku szatni przy płycie głównej boiska stadionu w Przemkowie, dz. Nr 789.
Budowany obiekt jest 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony o rzucie prostokątnym i wymiarach
osiowych 34,36 m x 12,96 m. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z bloczków wapiennopiaskowych. Dach to konstrukcja drewniana – wiązary dachowe o kącie nachylenia 25o. Wieńce
obwodowe żelbetowe. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Fundamenty w postaci
ław fundamentowych.Zakres prac obejmuje tylko Etap 1 tj.Roboty rozbiórkowe i demontażowebudynek szatni- budynek technicznyRoboty ziemne- wykopy pod budynek, pod ławy i stopy
fundamentowe,Roboty fundamentowe- żelbetowe ławy i stopy fundamentowe,- izolacje
przeciwwilgociowe pionowe i poziome,- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych,- fundamenty z woodblock betonowych,- zasypanie wykopów ziemią z
ukopów,Przyziemie- ściany z woodblock SILKA,- słupy żelbetowe,- wieńce monolityczne,- belki i
podciągi żelbetowe,- nadproża strunobetonowe nad otworami,- izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych,- kominy systemowe,- kanały wentylacyjne z kształtek
keramzytowych,Dach- murłaty,- dach z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej,- paroizolacja i
izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej,- dach z blachodachówki z blachy
ocynkowanej powlekanej,- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej,- przewody
wentylacyjne, kominki i wentylatory,Drzwi i okna- okna PCV, szyby bezpieczne, nawiewki
hydrosterowalne,- drzwi zewnętrzne, szyby bezpieczne,- drzwi wewnętrzne,Wykończenie
wewnętrzne- posadzki,- ścianki działowe,- sufity podwieszane,- tynki wewnętrzne,- parapety,licowanie ścian płytkami,- malowanie ścian,Wykończenia zewnętrzne- podokienniki,- ocieplenie
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ścian wraz z tynkiem cienkowarstwowym,- opaski dookoła budynku,Elementy wyposażenia
wnętrz- siłownia,- wyposażenie toalet, szatni, magazynów oraz pomieszczeń zaplecza w
meble,Instalacja elektryczna- instalacja elektryczna zewnętrzna zasilanie,- instalacja elektryczna
wewnętrzna,- instalacja wyrównawcza i odgromowa,Instalacja sanitarna i gazowa- instalacja
wodociągowa zewnętrzna,- instalacja wodociągowa wewnętrzna,- przyłącze i instalacja
kanalizacji sanitarnej zewnętrznej,- instalacja kanalizacji sanitarnej,- instalacja c.o. i gazowa z
kotłownią,- wentylacja,Zakres prac obejmuje ETAP 1 dokumentacji technicznej, nie obejmuje
robót rozbiórkowych i demontażowych pozostałych elementów w terenie, opisanych w
przedmiarze pomocniczym na roboty rozbiórkowe od. poz. 48 do poz. 64.Uwaga - szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt
budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku zaplecza przy stadionie miejskim w
Przemkowie " w wyznaczonym terminie tj. do dnia 05 maja 2021 r. do godz. 08.00 wpłynęły 2
oferty. Oferta 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), który mówi:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli [...] jest niezgodna z przepisami ustawy”. Oferta 2 została
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), który mówi: „Zamawiający odrzuca
ofertę, jeżeli [...]została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku
gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia”. Działając na podstawie art. 255
pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
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2019 ze zm.), który mówi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli [...] wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty
podlegały odrzuceniu”, unieważniono przedmiotowe postępowanie.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
2
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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