
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy
Krapkowice, w ZSP w Kórnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.5.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774466835

1.5.8.) Numer faksu: 774466888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.zajac@krapkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krapkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.krapkowice.pl/11069/2737/termomodernizacja-wraz-z-wymiana-zrodel-swiatla-w-
obiekcie-uzytecznosci-publicznej-gminy-krapkowice-w-zsp-w-kornicy-bzp271142021.html

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:
Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy
Krapkowice, w ZSP w Kórnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b4bbe75-21c8-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299783/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-06 07:51

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000826/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej
Gminy Krapkowice, w ZSP Kórnicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa III: Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 - Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej. Umowa nr RPOP.03.02.02-16-
0015/17-00 z dnia 29.09.2017 r. z późn. zm.

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00197625/01

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: BZP.271.14.2021

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

Przedmiot zamówienia stanowi termomodernizacja budynków ZSP w Kórnicy polegająca na
termoizolacji obiektu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji centralnego
ogrzewania i źródła ciepłej wody użytkowej, wymianie oświetlenia na energooszczędne,
remoncie instalacji odgromowej, wykonaniu instalacji BMS (systemu zarządzania budynkiem).

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca
załącznik nr 10 do SWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)
stanowiące załącznik nr 11 do SWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45321000-3 - Izolacja cieplna

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

45442100-8 - Roboty malarskie

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

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:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2089365,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3416940,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2562345,31 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „BUDOPAP” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7560004942

7.3.3) Ulica: Opolska 103A
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7.3.4) Miejscowość: Krapkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 47-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Realizacja części zamówienia, polegającej na wykonaniu instalacji elektrycznych i sanitarnych.
1. Zakład Elektrotechniczny ALFA Miś i Wspólnicy Sp. Jawna, ul. Opolska 29, 47-300
Krapkowice
2. PAGA-UNIBUD Spółka Cywilna, ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2562345,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-22

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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