
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja Ośrodka kultury, sportu i rekreacji w miejscowości Troniny w gminie Lipie

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: 343188033

1.5.8.) Numer faksu: 3431888032

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:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c8c363ad-4795-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c

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:
Modernizacja Ośrodka kultury, sportu i rekreacji w miejscowości Troniny w gminie Lipie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8c363ad-4795-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00321755/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-20 08:10

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:

1.1.1 Modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
poddziałania 19.2 „ Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach lokalnego kierowanego przez
społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 00272751/02

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.271.6.2021

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

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji ośrodka
kultury, sportu i rekreacji w miejscowości Troniny, gm. Lipie. Remont budynku użyteczności
publicznej obejmuje: 
-Ocieplenie ścian zewnętrznych parteru budynku od wewnątrz, po zdjęciu okładzin ściennych z
pianki PUR i wykonania okładzin z płyt g-k;
-ocieplenia stropodachu od wewnątrz z pianki PUR i wykonania okładzin z płyt g-k;
-wymiany pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej i gontu bitumicznego na blachę
trapezową i systemu odwodnienia budynku (rynien i rur spustowych z blachy powlekanej
poliestrem);
-wymiany parapetów wewnętrznych;
-malowania istniejących drzwi zewnętrznych;
-budowy pochylni dla NPS i odtworzenia schodów wejściowych oraz utwardzeń betonowych
przed budynkiem po wykonaniu pochylni;
-remontu, modernizacji i częściowej wymiany instalacji oświetlenia zewnętrznego i
wewnętrznego oraz wymiany istniejących źródeł światła wraz z oprawami na niskoenergetyczne;
-remont gniazdek siłowych i na 230V w kuchni, sanitariatach i sali dużej,
-modernizację rozdzielni RG;
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-modernizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
-remontu, modernizacji i częściowej wymiany instalacji wod-kan i CO wraz z wymianą źródła
ogrzewania na piec niskoemisyjny do montażu w zabudowie;
-montażu urządzeń instalacji odgromowej;
-usprawnieniu systemu wentylacji pomieszczeń;
-wymiany okładzin ściennych w kuchni i toaletach przylegających do pomieszczenia kuchennego
oraz wymiany wykończenia podłogi drewnianej i podłóg na trasach komunikacyjnych oraz
toaletach przylegających do pomieszczenia kuchennego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiar robót
stanowiące załączniki do niniejszej SWZ oraz projekt umowy

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

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

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

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

45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

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, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
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zamówienia .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”

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 498000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 498000,00 PLN
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