
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń budynku oraz budowa placu zabaw na potrzeby
Klubu Malucha w ramach programu "MALUCH+" 2021”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIETROWICE WIELKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258492

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 5

1.5.2.) Miejscowość: Pietrowice Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-480

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pietrowicewielkie.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pietrowicewielkie.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pietrowicewielkie.ezamawiajacy.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 wraz z adaptacją pomieszczeń budynku oraz budowa placu zabaw na potrzeby
Klubu Malucha w ramach programu "MALUCH+" 2021”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b42375cc-ba1e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00074246/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-07 13:37
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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 00009608/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń budynku oraz budowa placu zabaw na
potrzeby Klubu Malucha w ramach programu "MALUCH+" 2021.

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 00061572/01

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: OP.271.2.2021

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

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót ogólnobudowlanych wewnątrz pomieszczeń Klubu Malucha, polegających na
malowaniu pomieszczeń wraz z przygotowaniem powierzchni, wykonanie nowych okładzin
ściennych i podłogowych w części pomieszczeń z wykładzin PCV i dywanowych, uzupełnienie
osprzętu sanitarnego w pomieszczeniach sanitarnych oraz wymianę i uzupełnienie części
stolarki drzwiowej. 
Na zewnątrz budynku planowane jest wykonanie izolacji termicznej wraz z malowaniem elewacji
i związanymi z tym robotami wykończeniowymi, jak wymiana rynien i rur spustowych,
uzupełnienie obróbek blacharskich i wymianą parapetów. Ponadto wykonany zostanie remont
schodów wejściowych do budynku uwzględniający wykonanie nowej okładziny i remont
balustrad.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.5.5.) Wartość części: 282000 PLN

Część 2

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00074246/01 z dnia 2021-06-07

2021-06-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres robót obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń, wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Wykonanie
ogrodzenia wydzielającego plac zabaw wraz z furtką wejściową. Wykonanie nowej nawierzchni
utwardzonej istniejących dróg dojazdowych oraz stanowisk parkingowych, a także remont i
wykonanie nowych chodników stanowiących dojście do Klubu Malucha oraz placu zabaw.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3 - Izolacja cieplna

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

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442110-1 - Malowanie budynków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 208494 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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:

Do upływu terminu złożenia ofert, tj. do dnia 7.06.2021 do godz. 9.00 została złożona 1 oferta na
Część I pn. „Budowa placu zabaw wraz z drogą dojazdową i parkingiem”. Jej wartość to 286
930,93 zł brutto. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie I części zamówienia kwotę brutto – 208 494,00 zł.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację ww. zamówienia do ceny oferty
najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

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
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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: 286930,93

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 286930,93

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

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:

Do upływu terminu złożenia ofert, tj. do dnia 7.06.2021 do godz. 9.00 na część II zamówienia pn.
„Remont pomieszczeń żłobka wraz z termomodernizacją i remontem elewacji budynku”, nie
wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

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

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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