
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy
Głubczyce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁUBCZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412875

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 14

1.5.2.) Miejscowość: Głubczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 485 30 21

1.5.8.) Numer faksu: 77 485 24 16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wki@glubczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glubczyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.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:
Ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy
Głubczyce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d455c43-f1f3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00245599/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-08 10:53

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015029/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Ograniczanie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy - wymiana źródeł ciepła na terenie
Gminy Głubczyce.

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy
Głubczyce.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220719/01

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: KI.ZP.271.13.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 1299632,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: Ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy - wymiana
źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
- prace rozbiórkowe i demontażowe,
- przebicie otworów w ścianach,
- wykucie bruzd, przygotowanie i montaż uchwytów,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- izolacja rurociągów otulinami,
- montaż odbiorników ciepła, 
- montaż źródeł ciepła,
- montaż komina powietrzno-spalinowego,
- wpięcie do instalacji gazowej,
- podłączenie skroplin z kotła gazowego do instalacji kanalizacyjnej,
- montaż instalacji wodociągowych, ich uzbrojenia i armatury,
- demontaż naczynia wzbiorczego,
- poddanie instalacji próbie szczelności,
- zamurowanie przebić w ścianach,
- zamurowanie bruzd poziomych,
- malowanie rur wodociągowych i gazowych,
- wykonanie pasów tynku po bruzdowaniu, wraz z malowaniem,
- płukanie instalacji wodociągowej,
- dezynfekcja i badanie wody,
- zabezpieczenie instalacji,
- przygotowanie instalacji do eksploatacji. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 7 do SWZ,
- przedmiar robót - załącznik nr 9 do SWZ,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10 do SWZ,
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 11 do SWZ.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W dniu 23.06.2022 r. Gmina Głubczyce na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, wszczęła postępowanie w trybie
podstawowym bez negocjacji na realizację zadania: Ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących
zasób Gminy - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce.
W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 08.07.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. Mając na
uwadze powyższe okoliczności, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy
Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

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
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