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Ogłoszenie nr 95755 - 2017 z dnia 2017-06-12 r.

Zebrzydowice: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w
Marklowicach Górnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IV. Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 62541
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 74435

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zebrzydowice, krajowy numer identyfikacyjny 27658090000000, ul. ul. ks. A.
Janusza 6, 43410 Zebrzydowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 324 755 107, faks 324 693 266, e-mail
ug@zebrzydowice.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zebrzydowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w
sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IR.271.7.2017
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:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych. W
ramach zadania zaplanowano następujące prace budowlane: 1) docieplenie stropu pod nieogrzewanym
poddaszem oraz ocieplenie stropodachu nad nadbudówką Strop pod nieogrzewanym poddaszem zostanie
ocieplony poprzez wypełnienie przestrzeni między legarami wełną mineralną gr. 24cm, λ=0,039W/mK położoną
na folii paroszczelnej. Na legary dodatkowo należy nabić podłogę z desek o grubości 2,4cm. Strop nad
nadbudówką będzie ocieplony warstwą styropapy gr. 23cm, λ=0,038W/mK. 2)wymiana stolarki okiennej i
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drzwiowej Okna PCV o współ. przenikania ciepła dla okna U=0,9W/m2K zostaną osadzone w otworach po
uprzednim demontażu istniejących okien (68 szt). Przewiduje się wymianę starych drewnianych drzwi
wejściowych na nowe o współ. U=1,3W/m2K (2 szt). 3)ocieplenie ścian zewnętrznych Ocieplenie ścian
nadziemia wykonane zostanie za pomocą tynku ciepłochronnego gr. 2cm λ=0,102 W/mK wraz z wykonaniem
renowacji cokołu z kamienia, wymianą i przełożeniem orynnowania, wykonaniem obróbek blacharskich i
parapetów. 4)modernizacja instalacji c.o. Instalację c.o. rozprowadzającą należy wykonać w postaci rur
grzewczych wielowarstwowych w wersji PE-XC systemu TECEflex (główne rozprowadzenie przewodów oraz
podejścia pod grzejniki). Parametry instalacji: 70/50˚C. Należy wykonać wymianę starych grzejników na
grzejniki płytowe (41 szt), zaworowe, wyposażone w zawory termostatyczne (41 szt) oraz zawory odcinające.
Zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi zapewniającymi indywidualne sterowanie procesami
rozdziału i dostawy energii cieplnej do grzejników. Przewiduje się zastosowanie automatycznych zaworów
odpowietrzających. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych
materiałem plastycznym. Przewody zaizolować izolacją cieplną. 5) zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz
tablicy pamiątkowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, wzorze umowy oraz
dołączonych dokumentach: - projekcie budowlanym - przedmiarze robót - Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót. UWAGI: - Roboty będą prowadzone w czynnym budynku szkoły podstawowej i w związku z tym
należy w kosztach ująć właściwe zabezpieczenie obiektu - Wykonawca powinien wyznaczyć osobę
odpowiedzialną za mienie szkoły - w kosztach należy ująć utylizację materiałów rozbiórkowych - Wykonawca
musi zabezpieczyć zaplecze budowy na zewnątrz obiektu / np. melamina, kontener itp./ i przenośne WC. - w
2017r. Zamawiający zabezpiecza środki finansowe w ilości 270.000 zł brutto. Pozostałe środki zabezpieczone
będą w 2018r. - W przypadku zakończenia robót w 2017r. płatność zrealizowana będzie w I kwartale 2018r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111100-9
Dodatkowe kody CPV: 45442300-0, 45262100-2, 45410000-4, 45261320-3, 45421160-3, 45331100-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
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Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.
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