
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na
zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach” – ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwionka-leszczyny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

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:
„Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na
zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach” – ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39a93b7a-88a7-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031514/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13 13:04
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000053/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na
zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach – ETAP I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021978/01

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: 271.1.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3557317,91
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja ogrzewania piecowego wraz z wykonaniem instalacji
c.o., wymianą stolarki okiennej, wykonaniem robót dociepleniowych wraz z robotami
towarzyszącymi na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - Etap I,
obejmujący budynki przy ulicy Kombatantów 1, 3, 5, 7, 9 oraz ulicy Kombatantów 2, 4, 6.2. Na
przedmiot zamówienia składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m.in.: a)
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z pracami towarzyszącymi,b) docieplenie
stropu nad piwnicą,c) obniżenie posadzki piwnic (wykonanie nowych warstw),d) wydzielenie i
wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego,e) montaż instalacji c.o. w każdym lokalu
mieszkalnym,f) podział jednego pomieszczenia piwnicznego na dwa mniejsze,g) docieplenie
stropu poddasza,h) docieplenie ścianek i stropów nad pomieszczeniami mieszkalnymi na
poddaszu od strony strychów,i) likwidacja istniejących pieców na paliwo stałe,j) roboty
elewacyjne związane z wymianą stolarki (czyszczenie ościeży, parapetów, roboty naprawcze
konstrukcji drewnianych, zamurowania otworów wtórnych, odtworzenie otworów pierwotnych),k)
wymiana lamp nad wejściami do budynków, wymiana żarówek oświetlenia na klatkach
schodowych,l) prace konserwatorskie/ wzmocnienie konstrukcji lukarn przy wymianie stolarki
okiennej,m) roboty odtworzeniowe w piwnicach.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki 6,7,8,9,10,11 i 12 do SWZ oraz
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik Nr
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13 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
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45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.Cena złożonej oferty przewyższa kwotę
jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Zamawiający nie ma
możliwości finansowych na zwiększenie kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia do ceny oferty oraz na zagwarantowanie środków finansowych na udzielenie
zamówienia.Zgodnie zaś z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na powyższe na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy - Prawo
zamówień publicznych przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia należało
unieważnić.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6320160

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6320160
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