Ogłoszenie nr 2021/BZP 00072893/01 z dnia 2021-06-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu
dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Browarna 85
1.5.2.) Miejscowość: Elbląg
1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
1.5.7.) Numer telefonu: +48552341884
1.5.8.) Numer faksu: +48552340871
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminaelblag.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_elblag
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 oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w celu
dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych w podziale na części
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5026b9d-b3ae-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072893/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02 15:32
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003081/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Wydzielenie oddziałów przedszkolnych w SP
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 00053420/01

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: BD.271.05.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 336974,14 PLN
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Nowakowie obejmuje: a) roboty rozbiórkowe; b) roboty budowlane: - wykonanie
wewnątrz 5 nowych otworów drzwiowych i montaż drzwi wewnętrznych drewnopodobnych
płycinowych pełnych, - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego poprzez wykucie otworu drzwiowego
w miejscu znajdującego się obecnie okna oraz montaż drzwi zewnętrznych PCV białych z
przeszkleniem dwuszybowym, - wydzielenie nowego pomieszczenia WC ścianą murowaną z
cegły pełnej o grubości 12cm tynkowaną obustronnie i pokrytą glazurowanymi płytkami
łazienkowymi na wysokość 2 m od posadzki po wewnętrznej stronie pomieszczenia ubikacji
wraz z montażem dwóch nowych toalet oraz dwóch umywalek; toalety oddzielone za pomocą
ścianki działowej systemowej z drzwiami, - malowanie ścian, - wymianę posadzki na wykonaną z
płytek z terakoty w pomieszczeniu projektowanym jako WC oraz odtworzenie posadzki do stanu
sprzed przebudowy w miejscach w których dojdzie do wykucia lub uszkodzenia związanego z
projektowanymi pracami, - montaż witryny z naświetlem i drzwiami EI 30, c) rozbudowę instalacji
wodnej bytowej i hydrantowej, d) rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, e) rozbudowę
instalacji wentylacji, f) modernizację istniejącej tablicy TG na parterze; g) demontaż oświetlenia
(opraw i wyłączników, puszek, gniazd wtyczkowych); h) montaż oświetlenia podstawowego i
gniazd wtyczkowych; i) montaż oświetlenia ewakuacyjnego; j) montaż instalacji
przeciwporażeniowej; k) wyposażenie lokalu przedszkolnego w gaśnice.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262700-8 - Przebudowa budynków
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.5.) Wartość części: 94324,81 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym obejmuje: a)
roboty rozbiórkowe; b) roboty budowlane: - wykonanie wewnątrz 4 nowych otworów drzwiowych
i montaż drzwi wewnętrznych drewnopodobnych płycinowych pełnych oraz wykonanie ściany
murowanej z cegły pełnej o grubości 12cm tynkowanej obustronnie na grubość 1,5 cm, w ścianie
należy osadzić drzwi płycinowe pełne, - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego poprzez wykucie
otworu drzwiowego w miejscu znajdującego się obecnie okna oraz montaż drzwi zewnętrznych
PCV białych z przeszkleniem dwuszybowym oraz remont istniejącego utwardzenia poprzez
dostosowanie wysokości terenu przed wyjściem
ewakuacyjnym, - wymianę okien wewnętrznych znajdujących się pomiędzy głównym holem a
portiernią oraz salą gimnastyczną na nowe o wytrzymałości ogniowej EI 30. - malowanie ścian, odtworzenie posadzki do stanu sprzed przebudowy w miejscach w których dojdzie do wykucia
lub uszkodzenia związanego z projektowanymi pracami, - montaż witryny z naświetlem i
drzwiami EI 30; b) przebudowę instalacji wodnej bytowej i hydrantowej; c) przebudowę instalacji
kanalizacji sanitarnej; d) przebudowę instalacji grzewczej; e) modernizację istniejącej tablicy
GTR na parterze; f) demontaż wyłącznika i puszek; g) modernizacja oświetlenia podstawowego;
h) montaż oświetlenia ewakuacyjnego; i) montaż instalacji przeciwporażeniowej; j) wyposażenie
lokalu przedszkolnego w gaśnice.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262700-8 - Przebudowa budynków
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.5.) Wartość części: 90760,01 PLN
Część 3
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pilonie obejmuje: a)
roboty budowlane: - wykonanie ściany murowanej z cegły pełnej o grubości 12cm tynkowanej
obustronnie na grubość 1,5 cm, - montaż drzwi wewnętrznych drewnopodobnych płycinowych
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pełnych, - malowanie ścian z uwzględnieniem specyfiki zastosowanej farby, wymiarów lamperii
oraz zastosowania tynku mozaikowego (MOZALIT) w pomieszczeniach gdzie występuje on na
sąsiadujących ścianach, - odtworzenie posadzki do stanu sprzed przebudowy w miejscach w
których dojdzie do wykucia lub uszkodzenia związanego z projektowanymi pracami, - remont
istniejącego utwardzenia poprzez dostosowanie wysokości terenu przed wyjściem
ewakuacyjnym, - montaż witryny z naświetlem i drzwiami EI 30; b) rozbudowę i przebudowę
instalacji hydrantowej; c) modernizację istniejącej tablicy TG na parterze; d) demontaż
oświetlenia (opraw i wyłączników, puszek, gniazd wtyczkowych); e) montaż oświetlenia
podstawowego i gniazd wtyczkowych; f) montaż oświetlenia ewakuacyjnego; g) montaż
instalacji przeciwporażeniowej; h) wyposażenie lokalu przedszkolnego w gaśnice.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262700-8 - Przebudowa budynków
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.5.) Wartość części: 63584,47 PLN
Część 4
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Węzinie obejmuje: a)
roboty rozbiórkowe; b) roboty budowlane: - wykonanie wewnątrz jednego nowego otworu
drzwiowego i montaż drzwi wewnętrznych drewnopodobnych płycinowych pełnych, - wykonanie
wyjścia ewakuacyjnego poprzez wykucie otworu drzwiowego w miejscu znajdującego się
obecnie okna oraz montaż drzwi zewnętrznych PCV białych z przeszkleniem dwuszybowym,
Przed wejściem po zewnętrznej stronie wykonanie podwyższenia utwardzenia wraz ze stopniami
i spocznikiem, którego wysokość należy dopasować do wysokości poziomu posadzki w
korytarzu, - wydzielenie nowego pomieszczenia WC ścianą murowaną z cegły pełnej o grubości
12cm tynkowaną obustronnie i pokrytą glazurowanymi płytkami łazienkowymi na wysokość 2 m
od posadzki po wewnętrznej stronie pomieszczenia ubikacji wraz z montażem dwóch nowych
toalet oraz dwóch umywalek; toalety oddzielone za pomocą ścianki działowej systemowej z
drzwiami, - malowanie ścian, - wymianę posadzki na wykonaną z płytek z terakoty w
pomieszczeniu projektowanym jako WC oraz odtworzenie posadzki do stanu sprzed
przebudowy w miejscach w których dojdzie do wykucia lub uszkodzenia związanego z
projektowanymi pracami, - montaż witryny z naświetlem i drzwiami EI 30, b) rozbudowę
instalacji wodnej bytowej i hydrantowej, c) rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, d)
rozbudowę instalacji wentylacji, e) rozbudowę i przebudowę instalacji grzewczej f) modernizację
istniejącej tablicy TG na parterze; g) demontaż oświetlenia (opraw i wyłączników, puszek,
gniazd wtyczkowych); h) montaż oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych; i) montaż
oświetlenia ewakuacyjnego; j) montaż instalacji przeciwporażeniowej; k) wyposażenie lokalu
przedszkolnego w gaśnice.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45262700-8 - Przebudowa budynków
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.5.) Wartość części: 88304,85 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:

Brak ofert
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
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0
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
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5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert
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
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
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:

Brak ofert
SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
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
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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
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
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:

Brak ofert
SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
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
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
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