Ogłoszenie nr 2022/BZP 00008146/01 z dnia 2022-01-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni w Nowej Dębie na pomieszczenia rekreacyjne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Dęba
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409548
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rzeszowska 3
1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 15 846 26 71
1.5.8.) Numer faksu: 15 846 5137
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowadeba.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowadeba.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/
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:

Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni w Nowej Dębie na pomieszczenia rekreacyjne
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76b51715-3bc8-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00008146/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2022-01-10 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00008146/01 z dnia 2022-01-10

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-10 08:15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010454/12/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni w Nowej Dębie na pomieszczenia rekreacyjne
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00253589/02

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: RL.271.28.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 280268,19 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni w Nowej Dębie na
pomieszczenia rekreacyjne w zakresie:
• Roboty budowlane,
• Instalacje wewnętrzne elektryczne,
• Wentylacja mechaniczna System N1/W1 SALA FITNESS,
• Wentylacja mechaniczna wyciągowa - węzeł sanitarny
• Zasilanie chłodnicy wentylacyjnej,
• Zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,
• Wyposażenie pomieszczeń:
- ławka gimnastyczna z metalowymi nogami o długości 3 metrów – 4 szt.
- gablota przeszklona o wym. Szer 90 cm x głębokość 46 cm x wysokość190 cm, wykona z
profilu aluminiowego anodowanego 30x30 mm.
- wioślarz powietrzny: rodzaj: mechaniczny, System oporu: magnetyczny, Maksymalna waga
użytkownika: 130 kg, Pomiary: dystans, prędkość, spalone kalorie.
- rower treningowy: Parametry: Wymiary: 109 x 56 x 149 cm, Zakres obciążenia: 1-32, Waga
koła zamachowego: 9 kg, Regulacja oporu: automatyczna, Opór: magnetyczny wewnętrzny
Regulacja siodełka: pionowo, poziomo, Regulacja kąta nachylenia kierownicy, Zasilanie:
sieciowe 230V, Uchwyt na urządzenie mobilne, Uchwyt na bidon, Maksymalna waga
użytkownika: 150 kg.
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- bieżnia elektryczna: Parametry: Ćwiczone partie mięśni: Nogi, Maksymalna waga użytkownika
[kg]: 110, Prędkość maksymalna [km/h]: 14, Rolki transportowe: Tak, Wyposażenie: Pas
telemetryczny, Wyświetlacz LCD: Tak, Możliwość złożenia: Tak, Bluetooth Możliwość
podłączenia odtwarzacza MP3 Funkcje komputera: Czas Prędkość Przebyty dystans Spalane
kalorie.
- ławka szatniowa wysoka wraz ze zintegrowanymi haczykami na ubrania wys. 190 cm – 2 szt:
ławka do szatni na stelażu z profilu 30x30x1,5mm. Nóżki wyposażone w zatyczki chroniące
podłogę przed zarysowaniem. Siedzisko ławki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm
lub deski sosnowej o grubości 20mm. Wymiary ławki to wys siedziska 43cm gł 37cm.
Podane parametry powyższego wyposażenia są parametrami minimalnymi.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej
( zał. Nr 6 do SWZ) , na którą składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, i przedmiary robót, zestawienie wyposażenia
(załącznik nr 7 do SWZ). Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania
skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów
zamówienia.
2) Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów
związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu
z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz
uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń
oraz gwarancji.
3) Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską
normą lub aprobatę techniczną.
4) Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów.
5) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od
dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.
6) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach
technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania
niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.
7) Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw
handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż
wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu
zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie
konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w
stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SWZ pod warunkiem, że
będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
8) Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
9) Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane
nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować
materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny
spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń
projektowych.
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4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

• Na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone
oferty następujących firm:
- MIWAX P.P.H.U. Wacław Grela Ul. Bolesława Śmiałego 2 a, 39-400 Tarnobrzeg
- HYDROVENT Sebastian Janik Strzelnicza 26 39-460 Nowa Dęba
Powyżsi wykonawcy nie wyrazili pisemnej zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą.
• Na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia
przed-miotowe postępowanie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.
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:
2
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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