Ogłoszenie nr 2022/BZP 00355852/01 z dnia 2022-09-20

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem
w Łukowie Śląskim przy ul. Lipowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaszowice
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258753
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rydułtowska 2
1.5.2.) Miejscowość: Gaszowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 44-293
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gaszowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gaszowice.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

bip.gaszowice.pl, https://miniportal.uzp.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 boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem
w Łukowie Śląskim przy ul. Lipowej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c58c60b0-1d4a-11ed-acbd-46d0480cd9c4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355852/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20 13:07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057342/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią w Łukowie Śląskim
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
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307084/01

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: GPIZP.271.19.2022
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

Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk piłkarskich z infrastrukturą w Łukowie Śląskim przy ul. Lipowej 15. Boiska będą
przeznaczone do amatorskiego uprawniania sportu.
W zakres zamierzenia wchodzi realizacja obiektów budowlanych:
- pełnowymiarowe boisko piłkarskie BO1 o wymiarach w rzucie 55x100m
- treningowe boisko piłkarskie BO2 o wymiarach w rzucie 27x42m
- cztery piłkochwyty PK1, PK2, PK2, PK3, PK4 o wysokości 6m
- trybuna sportowa TB1
- wiaty dla piłkarzy WP1, WP2
- place postojowe PP1, PP2 z 48 miejscami postojowymi (parkingowymi) dla samochodów
osobowych dla użytkowników projektowanych boisk
- ogrodzenie terenu
- oświetlenie sztuczne terenu
- odwodnienie terenu boisk drenażem
4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45261410-1 - Izolowanie dachu
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
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:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
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: 4357672,50 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6976182,02 PLN
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