
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na sale zajęć
specjalistycznych w bud. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.5.2.) Miejscowość: Pysznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 841 00 04

1.5.8.) Numer faksu: 15 841 00 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pysznica.bip.gmina.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:
„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na sale zajęć
specjalistycznych w bud. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bafc664-dc12-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227768/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28 12:27

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042056/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem
potrzeb uczniów oraz otoczenia – poprawa stanu bazy oświatowej

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:
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Prog. Op.
Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje
społeczne w ramach projektu: „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176632/01

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: RI.III.271.7.2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń na sale zajęć specjalistycznych polegające na:
- rozbudowie (dobudowie) od strony wschodniej dźwigu platformowego wraz z szybem o konstrukcji stalowej oraz wykuciem
nowych otworów w ścianie zewnętrznej,
- nadbudowie w części budynku sali sportowej, nad pomieszczeniami sanitarnymi oraz zmiana sposobu użytkowania
poddasza nieużytkowego na sale zajęć specjalistycznych,
- nadbudowa łącznika pomiędzy częścią sali sportowej a „nową” częścią z salami zajęć specjalistycznych z funkcją
komunikacji nowych pomieszczeń z pomieszczeniami istniejącymi na I piętrze,
- przebudowie części pomieszczań w istniejącym budynku poprawiających funkcję oraz dostosowujące do wymagań a w
szczególności wymagań OzN,
- wykonanie nowych otworów w ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych,
- zagospodarowaniu terenu przed wejściem głównym do budynku (miejsca parkingowe, ciągi piesze, pochylania dla osób
niepełnosprawnych, zadaszone stojaki dla rowerów),
- wykonaniu nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych,
- docieplenie nadbudowanej części budynku,
- wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
2. Lokalizacja robót: Gmina Pysznica, miejscowość Jastkowice. Działka nr ewid.: 2053/2. Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Armii Krajowej w Jastkowicach, ul. Mickiewicza 1.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45262520-2 - Roboty murowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45233140-2 - Roboty drogowe

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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 255 pkt. 3 oraz w związku z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”; Gmina Pysznica jako Zamawiający
informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ złożona oferta przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do
ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający ustalił termin składania ofert w/w postępowaniu na dzień 10 czerwca 2022 roku do godziny 10:00.
Przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynoszącą: 651 927,51 zł.
W wymaganym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:
1. Deryl Patryk Stadnik Jastkowice, ul. Majdan 33, 37-403 Pysznica na kwotę brutto 2 223 168,14 PLN
2. Zakład Remontowo – Budowlany Józef Bajek Nowosielec 288 , 37-400 Nisko na kwotę brutto 2 052 617,14 PLN
Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a
Zamawiający nie zwiększy tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym Zamawiający informuje jak na wstępie, że unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe na
podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. 
Zamawiający informuje, że Wykonawcom oraz innym osobom których interes prawny w unieważnieniu postepowania
doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 2052617,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2223168,14 PLN
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