
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU B ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W
RACIBORZU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI – II PRZETARG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Energia Optimum Sp. z o . o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241896314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 43-384

1.5.2.) Miejscowość: Jaworze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-384

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@eopt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eopt.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/eopt

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:
MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU B ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W RACIBORZU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI – II PRZETARG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efc1a9b8-c78f-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167773/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19 12:48

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046754/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU B ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO W RACIBORZU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00167773/01 z dnia 2022-05-19

2022-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140646/01

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: EO/EI/006/2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 217673 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem umowy jest wykonanie, na podstawie dokumentacji zawartej w Załączniku nr 1 do SWZ robót budowlanych,
polegających na remoncie (malowaniu) elewacji budynku B Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w
Raciborzu wraz z robotami towarzyszącymi.
2) Zakres robót obejmuje w szczególności:
a. zdemontowanie wszystkich elementów i urządzeń mocowanych do elewacji (krat, lamp, kamer). Istniejące na elewacji
instalacje natynkowe poprowadzić w bruzdach,
b. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,
c. rozbiórka istniejących schodów na elewacji frontowej oraz wykonanie nowych żelbetowych wraz z okładziną granitową,
d. wzmocnienie konstrukcji murowej ścian podłużnych,
e. rozbiórka istniejącego zsypu na elewacji tylnej, częściowe zamurowanie otworu drzwiowego z piwnicy do wysokości
terenu wraz z montażem okna oraz kraty stalowej, całkowite zamurowanie drugiego otworu, skucie i odtworzenie tynku
cementowego ściany piwnicznej w obrębie likwidowanego zsypu wraz z wykonaniem hydroizolacji,
f. zabezpieczenie instalacji przechodzących przez zsyp za pomocą pokryw łupinowych na ławie betonowej, uzupełnienie
terenu po zsypie wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej wraz z zabezpieczeniem instalacji
zewnętrznej,
g. wymiana obróbek blacharskiej w obrębie okien/gzymsu II piętra oraz zadaszenia nad wejściem głównym na tytanowo –
cynkowe,
h. likwidacja istniejących krat okiennych i zabezpieczeń na parterze i piętrze, montaż nowych zabezpieczeń we wszystkich
oknach parteru i piętra (poza klatką schodową) w postaci dwóch profili prostokątnych 40x20 ze stali nierdzewnej,
i. renowacja elewacji frontowej - oczyszczenie wstępne z kurzu i zabrudzeń powierzchniowych, ocena stanu tynku, skucie
luźnych i odspojonych tynków, czyszczenie ciśnieniowo – ścierne elewacji, uzupełnienie ubytków tynku oraz istniejącego
ocieplenia na ścianach szczytowych,
j. malowanie farbami silikonowymi oraz powłoką antygraffitową ścian zewnętrznych elewacji zgodnie z zawartą
dokumentacją,
k. montaż elementów uprzednio zdemontowanych.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442110-1 - Malowanie budynków

45443000-4 - Roboty elewacyjne

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:
W dniu 29.04.2022 r. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem są roboty budowlane pn.:
„MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU B ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W RACIBORZU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI – II PRZETARG”. Termin składania ofert upłynął 16.05.2022 r. o
godz. 10:00:00. Do upływu tego terminu złożono jedną ofertę. Przed otwarciem ofert Pełnomocnik Zamawiającego
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opublikował komunikat o kwocie jaką Zamawiający zabezpieczył na sfinansowanie zamówienia w wysokości 217 673,00 zł.
Cena brutto w złożonej ofercie wynosiła 264 533,38 zł. W związku z tym, iż cena całkowita z oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie posiada możliwości zwiększenia
kwoty środków na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 264533,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 264533,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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