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Gmina Strzegowo: Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w
GOK w Strzegowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 5.3 "Dziedzictwo kulturowe”, Typ projektów: „Poprawa
dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”, projekt pod nazwą „Poprawa dostępności zasobów kultury oraz
wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502352-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności  32, 06-445   Strzegowo, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 23 6794004, e-mail ug@strzegowo.pl, faks 23 6704085.
Adres strony internetowej (url): www.strzegowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia: Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020 – Działanie 5.3 "Dziedzictwo kulturowe”, Typ projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne
wykorzystanie”, projekt pod nazwą „Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie”.
Przedmiotem zamówienia jest poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Część 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - docieplenie stropu Przedmiotem tej części
jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie W zakres opracowania wchodzić
będzie: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, - opracowanie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, - uzyskanie stosownych decyzji
administracyjnych, uzgodnień i opinii, - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i
montażem niezbędnego wyposażenia. Ogólny zakres robót: - docieplenie stropu nad piętrem granulatem z wełny szklanej o min. ƛ= 0,039
W/mK o grubości min. 19 cm przez nadmuch na strop nad piętrem w przestrzeń pomiędzy stropem a dachem. Część 2 Termomodernizacja
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - ogrzewanie za pomocą pompy ciepła Przedmiotem tej części jest zaprojektowanie i wykonanie
termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie W zakres opracowania wchodzić będzie: - opracowanie projektu
budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w
zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, - uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, - wykonanie robót
zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia. Ogólny zakres robót:
- zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie za pomocą pompy ciepła typu powietrze-woda z funkcją chłodzenia i instalacji grzewczej w
postaci klimakonwektorów . Istniejącą instalację co należy pozostawić w charakterze szczytowego źródła ciepła. Montaż pompy ciepła
powietrze -woda z napędem elektrycznym o mocy cieplnej 50 kW typu multisplit z rozprowadzeniem przewodów zasilających klimakonwektory
do poszczególnych pomieszczeń zasilanych obecnie z istniejącego źródła co. Typ pompy ciepła: powietrze-woda Nominalna moc grzewcza w
punkcie B7W45 wg EN 14511 (dT=5K): max. 50 kW SCOP w punkcie B7W45 wg EN14511: min. 3,0 ( z wentylatorami) Zastosowana
technologia : sprężarki typu scroll z geometrią dostosowaną do pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprężarki,
wykonanie hermetyczne, elektroniczny zawór rozprężny z systemem kontroli pracy. Ilość obiegów grzewczych : min. 6 Automatyka :
umożliwiająca bilansowanie energii w połączeniu z systemem sterowania pompy oraz bezpośrednie sterowanie jednym obiegiem grzewczym
oraz umożliwiająca utrzymanie zadanej temperatury i czasu pracy dobowo i tygodniowo . Dodatkowe wymagania : zgodność z CE Część 3
Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - wymiana istniejących źródeł światła Przedmiotem tej części jest
zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie W zakres opracowania wchodzić będzie: -
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, - uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
uzgodnień i opinii, - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem
niezbędnego wyposażenia. Ogólny zakres robót: - wymiana istniejących źródeł światła na nowe wykorzystujące diody led bez wymiany opraw
. Ogólna moc instalowanych źródeł min. 7465,5 W należy je tak dobrać i rozmieścić aby zapewnić wymagane przepisami natężenie
oświetlenia. Należy je tak dobrać i rozmieścić aby zapewnić wymagane przepisami natężenie oświetlenia oraz wygląd odpowiadający
zabytkowemu charakterowi wnętrz. Temperatura barwowa 3000/4000K, CRI>80, trwałość źródła LED minimum 50 OOOh przy stabilności
źródła światła minimum 70% dla temperatury pracy 25 stopni Celsjusza. Część 4 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w
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Strzegowie - montaż instalacji fotowoltaicznej Przedmiotem tej części jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Strzegowie W zakres opracowania wchodzić będzie: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla
przedmiotowej inwestycji, - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym
dokumentacji projektowej, - uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną
dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia. Ogólny zakres robót: - montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 36 kWp z wykorzystaniem 144 paneli polikrystalicznych o mocy po 250 kWp. Instalację wykonać w opcji on-grid bez
akumulatorów. Panele należy zamontować w taki sposób żeby im zapewnić maksymalny poziom nasłonecznienia a także , żeby uniknąć
okresowego zacieniania przez elementy budynku lub otoczenia. Dopuszcza się montaż paneli o większej mocy i innej liczbie paneli, przy
założeniu, że cała instalacja osiągnie moc min. 36 kWp. Część 5 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie: Przedmiotem tej
części jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie W zakres opracowania wchodzić
będzie: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji, - opracowanie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, - uzyskanie stosownych decyzji
administracyjnych, uzgodnień i opinii, - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i
montażem niezbędnego wyposażenia. Ogólny zakres robót remontowych: Parter: - rampa dla osób niepełnosprawnych, - podest, - klatka
schodowa, - korytarz, - łazienka, - sala klubowa, - sala kameralna, Piętro: - klatka schodowa, - holl - łazienka (wykonanie nowego
pomieszczenia), - sala zajęciowa, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Program funkcjonalno – użytkowy
Termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie, - Audyt energetyczny budynku GOK w Strzegowie z dodaniem usprawnień
instalacji elektrycznej, - Audyt energetyczny GOK w Strzegowie oprawy oświetleniowe budynku GOK, - Program funkcjonalno – użytkowy
Modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie programu funkcjonalno -
użytkowego, a w przypadku części 1 także na podstawie audytu energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką
budowlaną. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462), Przedmiot zamówienia
obejmuje również uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, jeżeli będą wymagane dla prawidłowej realizacji zamówienia, w tym
pozwolenia na budowę albo w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu
właściwego organu administracji publicznej. W przypadku wykonywania robót dla których będzie wymagane pozwolenie na budowę,
Wykonawca w ramach niniejszego zadania uzyska w imieniu zamawiającego stanowisko organu nadzoru budowlanego o możliwości
przystąpienia do użytkowania obiektu (jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze
decyzji lub organ ten przed upływem powyższego terminu wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) po złożeniu
zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Wykonawcę (ewentualnie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
budowlanego, jeżeli nadzór budowlany zażąda jej zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy). 3. Zaleca się, aby wykonawca na własną
odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego
przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z
programem funkcjonalno – użytkowym i audytami energetycznymi budynku. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na
zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm..): 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. bezpośrednie
wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w programie funkcjonalno – użytkowym i audytach
energetycznych budynku – wszyscy pracownicy wykonujący roboty budowlane na budowie, operatorzy sprzętu, kadra techniczna budowy za
wyjątkiem Kierownika budowy, Kierownika robót i projektantów; 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a.
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w
przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni
robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt 1 lit. a czynności w trakcie
realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie
właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Niezłożenie przez
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności. 5) W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności, niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 4), Wykonawca w terminie
nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 6) Za każdy
stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 5) Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 7) W przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 7. Jeżeli w
opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w programie funkcjonalno – użytkowym i audytach energetycznych
budynku służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy
pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Zamawiający przygotowując opis
przedmiotu zamówienia na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego i audytów energetycznych budynku nie znalazł żadnych znaków
towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie
przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp zwracając się
do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający wspólnie z
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - docieplenie
stropu

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - ogrzewanie
za pomocą pompy ciepła

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - wymiana
istniejących źródeł światła

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - montaż
instalacji fotowoltaicznej

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie

autorem programu funkcjonalno – użytkowego i audytów energetycznych budynku sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla
niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. 8. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu
zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. 9. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w
opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno –
eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie
wykonawcy w składanej ofercie. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że
oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w
postępowaniu. 11. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi
nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie
okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45321000-3, 45300000-0, 45332000-3, 45331100-7, 45331200-8,
45310000-3, 45260000-7, 45320000-6, 45400000-1, 45420000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w części 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - docieplenie
stropu, części 2 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, części 5 - Modernizacja
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). W
przedmiotowym postępowaniu w części 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - docieplenie stropu, części 2
Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, części 5 - Modernizacja Gminnego Ośrodka
Kultury w Strzegowie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w części 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - docieplenie
stropu, części 2 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, części 5 - Modernizacja
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). W
przedmiotowym postępowaniu w części 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - docieplenie stropu, części 2
Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, części 5 - Modernizacja Gminnego Ośrodka
Kultury w Strzegowie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Oferty z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w części 3 Termomodernizacja Gminnego
Ośrodka Kultury w Strzegowie - wymiana istniejących źródeł światła złożono jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części 3 zamówienia kwotę 42 553,40 zł, zaś
oferta z najniższą ceną wynosiła 95 944,23 zł. Ponieważ oferta z najniższą ceną w części 3 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zamawiający
postępowanie w części 3 unieważnia.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Oferty z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w części 4 Termomodernizacja Gminnego
Ośrodka Kultury w Strzegowie - montaż instalacji fotowoltaicznej złożono jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części 4 zamówienia kwotę 181 000,00 zł, zaś
oferta z najniższą ceną wynosiła 436 600,80 zł. Ponieważ oferta z najniższą ceną w części 4 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zamawiający
postępowanie w części 4 unieważnia.
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Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w części 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - docieplenie
stropu, części 2 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, części 5 - Modernizacja
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). W
przedmiotowym postępowaniu w części 1 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - docieplenie stropu, części 2
Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - ogrzewanie za pomocą pompy ciepła, części 5 - Modernizacja Gminnego Ośrodka
Kultury w Strzegowie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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4 z 4 2019-01-30, 13:52


