Ogłoszenie nr 2022/BZP 00236195/01 z dnia 2022-07-04

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja pokryć dachowych budynków komunalnych administrowanych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów
Komunalnych w Kowarach przy ul. Wiejskiej 7 i ul. Głównej 12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230505414
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Dworcowa 11
1.5.2.) Miejscowość: Kowary
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 757182308
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inspektor@zezk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zezk.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ac32eda-ebbf-11ec-9a86-f6f4c648a056
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy
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 pokryć dachowych budynków komunalnych administrowanych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów
Komunalnych w Kowarach przy ul. Wiejskiej 7 i ul. Głównej 12
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ac32eda-ebbf-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236195/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04 09:37
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049749/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja pokryć dachów budynków komunalnych przy ul. Wiejskiej 7 i ul. Głównej 12 w Kowarach
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
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208903/01

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: ZPRB3.14.06.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 220266,48 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja pokrycia dachu budynku komunalnego administrowanego przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w
Kowarach przy ul. Wiejskiej 7.
Zadanie polega na rozbiórce i utylizacji starego pokrycia o pow. 177,60m2/ płytki eternitowe/, wymianie deskowania gr.
Deski 25 mm na powierzchni 88,20 m2, wymiana elementów konstrukcji dachu / końcówki krokwi, murłaty, podwaliny oraz
krokwie zwykłe o wymiarach takich jak zdemontowane/, montaż papy podkładowej gr. 4 mm na pow. 177,60 m2 , wykonanie
łacenia dachu pod blachę powlekaną łączoną na rąbek stojący na pow. 177,60 m2, montaż pokrycia z blachy powlekanej na
rąbek o pow. 177,60 m2, montażu obróbek blacharskich z blachy powlekanej na pow. 28,29 m2, montażu rynien dn.150 mm
dł. 26,80 m i rur spustowych dn. 110 mm dł. 11,0 mb, montaż włazów dachowych szt. 3, położenie tynku strukturalnego z
przygotowaniem podłoża na kominie ponad dachem na powierzchni 1,65 m2 . Roboty towarzyszące montaż i rozbiórka
rusztowań, organizacja placu budowy, uporządkowanie terenu i wywóz odpadów .
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych
45262660-5 - Usuwanie azbestu
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45261320-3 - Kładzenie rynien
45261310-0 - Kładzenie zaprawy
4.5.5.) Wartość części: 90404,71 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja pokrycia dachu budynku komunalnego administrowanego przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w
Kowarach przy ul. Głównej 12.
Zadanie polega na rozbiórce i utylizacji starego pokrycia o pow. 289,80 m2/ płytki eternitowe/, poszycie dachu z płyt osb gr.
25 mm na powierzchni 289,80 m2, wymiana elementów konstrukcji dachu / końcówki krokwi, krokwie zwykłe o wymiarach
takich jak zdemontowane/, montaż papy podkładowej gr. 4 mm na pow. 289,80 m2, montaż gontu bitumicznego na pow.
289,80 m2m2, montażu obróbek blacharskich z blachy powlekanej na pow. 36,92 m2, montażu rynien dn.150 mm dł. 55,10
m i rur spustowych dn. 110 mm dł. 12,0 mb, montaż włazów dachowych szt. 4, przebudowa kominów ponad dachem z cegły
klinkier kl. 35 pełnej w ilości 1,21 m3 . Wykonanie instalacji odgromowej z metryczką i pomiarami Roboty towarzyszące
montaż i rozbiórka rusztowań, organizacja placu budowy, uporządkowanie terenu i wywóz odpadów .
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262660-5 - Usuwanie azbestu
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45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych
45261320-3 - Kładzenie rynien
45262522-6 - Roboty murarskie
4.5.5.) Wartość części: 129861,77 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 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału albo żadnej oferty
SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
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 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
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:

nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty
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
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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 PLN
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
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