
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont sali gimnastycznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pokoju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pokój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Pokój

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-034

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminapokoj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.gminapokoj.plhttps://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
Remont sali gimnastycznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pokoju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77579253-d5d9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00190019/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-02 08:41

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027083/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja sali gimnastycznej kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Pokoju

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: 2022/BZP 00163044/01
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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: SG.III.271.7.2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania pn.: „Remont sali gimnastycznej kompleksu sportowo –
rekreacyjnego w Pokoju”, w systemie zaprojektuj-wybuduj, przy udziale środków z programu Rządowego Fundusz Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Ogłoszenie zamówienia w oparciu o PFU. Wykonanie dokumentacji budowlanej, roboty budowlane rozbiórkowe, dostawa
materiałów i urządzeń, realizacja robót budowlano-montażowych, nadzór, dokumentacja powykonawcza. Obiekt jest jednym
z elementów kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pokoju i składa się z sali gimnastycznej, małej sali siłowni, zaplecza
trenerskiego, socjalno-szatniowego i sanitarnego oraz termomodernizację z OZE.
Przedmiotem zamówienia jest, wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (dla
części dotyczącej rozbiórki ściany parapetowej oraz montażu drzwi wejściowych w miejscu istniejącego okna, przebudowa
schodów zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz rozbiórka istniejącego zadaszenia nad wejściem wraz ze
ściankami bocznymi połączonymi z zadaszeniem) oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie: instalacji wody zimnej,
ciepłej z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, centralnego ogrzewania, instalacji gniazd 230 V, oświetlenia, instalacji
400 V, instalacji fotowoltaicznej, budowy pochylni zewnętrznej, remontu schodów wejściowych, wykonaniu opaski żwirowej
przy budynku, wykonaniu nowych utwardzeń kostki betonowej przy budynku, remontu elewacji zewnętrznej, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), ocieplenie stropodachu, wymiana pokrycia dachu, wymianie
tynków, rozbiórce części ścian działowych wewnętrznych i wykonanie nowych ścian działowych, wymianie wykończenia
ścian i podłóg, wymianie nawierzchni sportowej, wymianie wyposażenia sali gimnastycznej i sali ćwiczeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

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

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Zachodzi więc przesłanka unieważnienia postępowania
wskazana w art. 255 pkt 1 ustawy Pzp tj. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
żadnej oferty. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

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: 0

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

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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