
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego
Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Czernica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-003

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 726 57 00

1.5.8.) Numer faksu: 71 726 57 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czernica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.czernica.pl/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:
Przebudowa i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego
Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-887fd107-729a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020170/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-19 11:54

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003580/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Czernicy

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 00009404/03

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MTP.271.2.1.2021.EZ

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 zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.:
„Przebudowa i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej, mieszczącego się przy ulicy
Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne (z
przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne), dz. 174/3”.Szczegółowo przedmiot zamówienia
określony został w:1) dokumentacji projektowej:a) Projekt budowlany – Zmiana sposobu
użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi
oraz zapleczem socjalno – technicznym,b) Aneks do projektu budowlanego,c) Projekt
wykonawczy –branża Architektura, Konstrukcja, Instalacje Sanitarne, Instalacje Elektryczne,
PZT;2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.Zmawiający dołącza dokumentację
fotograficzną odkrywki ścian.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214230-1 - Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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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:
Zgodnie z 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.Jednocześnie zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 4 i 6 ustawy Pzp –
zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy oraz jest nieważna na
podstawie odrębnych przepisów.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
6

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1092118,4

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1200000
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