
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa szatni sportowej na boisku w Borku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647311

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 836 55 55

1.5.8.) Numer faksu: 76 836 55 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminaglogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaglogow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminaglogow.bip.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:
Budowa szatni sportowej na boisku w Borku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f7da2d7-2734-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00245705/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-26 11:18

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009021/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa szatni sportowej na boisku w Borku

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 00220352/01

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.271.12.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 582225,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa szatni sportowej na boisku w m. Borek na działkach o nr.
ewid. nr 329, 43, obręb 0002 Borek-Zabornia, jednostka ewidencyjna 020302_2 Głogów.
Kategoria obiektu V. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku zalecza
socjalnosanitarnego w miejsce funkcjonującego obecnie obiektu kontenerowego z
pomieszczeniem
szatni, sanitariatem i prysznicami dla sportowców korzystających z boiska do piłki nożnej z
podziałem na drużynę miejscową i drużynę przyjezdną z pomieszczeniem dla sędziów wraz z
węzłem sanitarnym, pomieszczeniem biurowym, dostępnym z zewnątrz magazynem oraz
wydzielonym również dostępnym z zewnątrz sanitariatem przystosowanym dla osoby
niepełnosprawnej. Budynek będzie zaopatrzony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną,
ogrzewanie elektryczne oraz wentylację mechaniczną. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do
bezodpływowego zbiornika.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne.
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba 
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne.
W terminie do 22.10.2021 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferty
zostały złożone przez: KAROTO Karolina Bednarczyk, ul. Młyńska 19, 67-200 Głogów z ceną
oferty brutto: 1.098.703,65 zł, Budilux Piotr Maroszek, Janków Przygodzki, ul. Łąkowa 3, 63-421
Przygodzice 
z ceną oferty brutto: 849.300,24 zł.

Natomiast kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
wynosi: 500.000,00 zł brutto. W związku z powyższym oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający
nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

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: 849300,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1098703,65 PLN
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