
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja świetlicy w Serbach

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:
Modernizacja świetlicy w Serbach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a74b8edf-5e3f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00005873/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-05 11:51

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009021/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja świetlicy w Serbach

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 00318411/01

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.271.17.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 197167,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja / remont świetlicy w Serbach. 
2. Lokalizacja inwestycji: m. Serby, ul. Główna 66, gmina Głogów, województwo dolnośląskie.
3. Przedmiot zamówienie obejmuje w szczególności:
- roboty budowlane, remontowe – kuchnia, w tym min.: roboty budowlane (odbicie tynków
wewnętrznych, rozebranie posadzek, wykonanie izolacji cieplnej, tynków, posadzek, glazury na
ścianach i podłodze, szpachlowanie i gładź, malowanie, wymiana okna i wymiana 2 sztuk drzwi
wewnętrznych), roboty sanitarne (demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nowych
instalacji wodno-kanalizacyjnej z podejściami, wymiana grzejników c.o.), roboty elektryczne
(demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie nowej instalacji
elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem),
- roboty budowlane, remontowe – toaleta, w tym min.: roboty budowlane (rozebranie ścianek 
i posadzek, odbicie tynków wewnętrznych, wykonanie izolacji cieplnej, tynków, posadzek,
glazury na ścianach i podłodze, malowanie, montaż 2 sztuk drzwi wewnętrznych wraz z ścianką
działową), roboty sanitarne (demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nowych
instalacji wodno-kanalizacyjnej z urządzeniami sanitarnymi, nowej instalacji c.o. wraz z
montażem grzejników), roboty elektryczne (demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i
oświetleniowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem),
- roboty budowlane, remontowe – sala, w tym min: roboty budowlane (uzupełnienie pęknięć,
szpachlowanie i gładź, malowanie, wykonanie elementów dekoracyjnych z płytek gipsowych
cegłopodobnych), 
- roboty budowlane, remontowe – zewnętrzne, w tym min.: uzupełnienie pokryć z warstwy papy
asfaltowej na dachach betonowych, uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,
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koszów i okapów z blachy ocynkowanej, wymiana pokrycia z poliwęglanu na istniejącym
zadaszeniu ganku, 
- roboty elektryczne, tym min.: demontaż, montaż rozdzielnicy głównej RG, montaż rozdzielnicy
R1 (sala) i R2 (kuchnia), zasilanie oświetlenia sali, pomiary. 
4. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. d) ustawy Prawo zakres realizacji prac objętych
przedmiotem zamówienia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia w
organie administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w Głogowie.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 (Dokumentacja techniczna)
do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

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 31.12.2021 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Oferty
zostały złożone przez: „PETRO” Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski Osłowice 43, 56-209
Jemielno (cena oferty brutto: 270.600,00 zł), PHU Jack Pol Jacek Szpakowski, Ruszowice, ul.
Tęczowa 27, 67-200 Głogów (cena oferty brutto: 188.201,16 zł) i ZDB Makowski Ruszowice ul.
Tęczowa 53, 67-200 Głogów (cena oferty brutto: 228.310,01 zł).
Oferty Wykonawcy nr 2, tj. PHU Jack Pol Jacek Szpakowski, Ruszowice, ul. Tęczowa 27, 67-
200 Głogów oraz Wykonawcy nr 3, tj. ZDB Makowski, Ruszowice ul. Tęczowa 53, 67-200
Głogów w dniu 04.01.2022 r. zostały odrzucone przez Zamawiającego na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129
ze zm.) w związku (z uwagi na niezgodność) z art. 63 ustawy Pzp. 
Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
246.925,00 zł brutto. 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: 3
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 270600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 270600,00 PLN
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