Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169903/01 z dnia 2021-09-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont tarasu od strony ogrodu budynku pałacu w Winnej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŁAC GENERAŁA DĄBROWSKIEGO W WINNEJ GÓRZE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387836916
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 11
1.5.2.) Miejscowość: Winna Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: +48 616774187
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@palacdabrowski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dabrowski-winnagora.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:

Remont tarasu od strony ogrodu budynku pałacu w Winnej Górze
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a211bb5-00c6-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169903/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03 14:36
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006235/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont tarasu od strony ogrodu budynku pałacu w Winnej Górze
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 00153937/01

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: PD-ZP.271.1.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 289043,99
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont tarasu od strony ogrodu budynku pałacu w Winnej Górze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt, Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, zwanymi w dalszej treści także OPZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione
w projekcie umowy.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów
dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Zamawiający
wymaga aby przedmiot umowy był wykonany w sposób gwarantujący dostępność dla osób
niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (Opis przedmiotu
zamówienia) – Załącznik do SWZ nr: 1a (Projekt), 1b (STWiORB), 1c (Przedmiar), 1d
(Dodatkowe informacje do projektu).
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione
w projekcie umowy.
Płatność dokonana będzie w złotych w terminie do 30 dni od daty wydania Zamawiającemu
przedmiotu umowy i dostarczenia faktury, na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez zamawiającego protokół odbioru (bez
uwag).
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę do 355.524,11 zł.
Termin wykonania zamówienia - do 80 dni od podpisania umowy (podlega ocenie w kryteriach
oceny ofert)
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
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
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