
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Lipiu wraz z montażem instalacji OZE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Częstochowsska

1.5.2.) Miejscowość: Lipie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-165

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 318 88 33

1.5.8.) Numer faksu: 34 318 88 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uglipie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?
idg=1&id=1&x=1

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
bip.lipie.akcessnet.net

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:
Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Lipiu wraz z montażem instalacji OZE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d38800e-2b54-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296114/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 11:53

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001186/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipie

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00229967/02

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: ZP.271.5.2021

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

1.1/ Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych dla
istniejącego budynku mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z robotami
towarzyszącymi. Przedmiotowe zadanie obejmuje następujący zakres robót:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w gruncie na głębokość min. 50 cm o gr. 10 cm ze
styropianu fundamentowego EPS100 o współczynniku przenikania ciepła λ=0,036 W/mK;
- ocieplenie strefy cokołu oraz obramowania drzwi i okien płytami gr. 15 cm ze styropianu
fundamentowego EPS 100 o współczynniku przenikania ciepła λ=0,036 W/mK;
- ocieplenie ścian zewnętrznych parteru budynku płytami gr. 14 cm ze styropianu EPS 80 o
współczynniku przenikania ciepła λ=0,036 W/mK;
- ocieplenie stropu nad parterem nad pomieszczeniami socjalno-biurowymi matami ze skalnej
wełny mineralnej gr. 20 cm hydrofobizowanej o λ=0,036 W/mK;
- dostosowanie elementów konstrukcyjnych stropu podwieszanego do ciężaru izolacji termicznej
poprzez zagęszczenie wieszaków. Wymiana płyt stropu w 100%.
- malowanie pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej nad częścią budynku o
konstrukcji stalowej;
- wymiana obróbek blacharskich (wynikająca z grubości projektowanej warstwy izolacyjnej
ściany) oraz systemu odwodnienia budynku (rynien i rur spustowych – system 150/120 i 125/100
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mm z blachy powlekanej poliestrem gr. 0,65 mm);
- wymiana istniejącej w budynku stolarki i ślusarki okiennej na nową o wsp. U˂0,9 [W/m2*K];
- wymiana parapetów zewnętrznych – blacha powlekana gr. 0,6 mm i wewnętrznych –
konglomerat gr. 3 cm;
- wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o wsp. U˂1,3 [W/m2*K];
- zdjęcie i odtworzenie utwardzeń betonowych wokół budynku (izolacja przeciwwilgociowa i
termiczna ścian budynku na głębokości 50 cm poniżej gruntu);
- remont i modernizacja oświetlenia zewnętrznego (cztery lampy) i wewnętrznego poprzez
wymianę istniejących źródeł światła wraz z oprawami na energooszczędne ledowe;
- remont i modernizacja systemu ogrzewania budynku (grzejniki elektr. i pompy ciepła powietrze-
powietrze typu Split);
- przełożenie instalacji odgromowej oraz wykonanie nowej dla paneli fotowoltaicznych;
- budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 16,2 kWp w warunkach STC;
- wykonanie i przełożenie utwardzeń na terenie z uwagi na budowę instalacji fotowoltaicznej;
- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiar robót
stanowiące załączniki do SWZ oraz projekt umowy.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

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

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

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:
Oferta nr 3 jako jedyna niepodlegająca odrzuceniu, przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty.
Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego
postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. ”Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 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 lub kosztu
najkorzystniejszej oferty”.
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SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 914000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 914000,00 PLN
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