
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont części budynku internatu oraz nawierzchni drogowej.
Internat ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-
Mokoszynie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSCKR w Sandomierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292450509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mokoszyńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 15-832 34 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mokoszyn1@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mokoszyn.pl/

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

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

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:
Remont części budynku internatu oraz nawierzchni drogowej.
Internat ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb2b4ad8-c1dc-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00090116/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22 11:28

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004589/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 INTERNAT §4270-OGÓLNY zakup usług remontowych

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: Nie

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: Przet. bud 1/2021

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

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Remont części budynku internatu oraz nawierzchni drogowej. Internat ZSCKR w Sandomierzu,
27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji technicznej,
przedmiarze robót, opisie technicznym, STWiOR.
Stanowiących załączniki do SWZ.
2.Roboty budowlane dotyczące przedmiotu zamówienia polegać będą na pracach remontowych,
których dokładny zakres i opis umieszczono w: dokumentacji technicznej, przedmiarze robót,
opisie technicznym, STWiOR.
Stanowiących załączniki do SWZ.
Należy wykonać wszelkie niezbędne prace budowlane konieczne do realizacji zadania zgodnie z
PRZEDMIAREM ROBÓT, STWiOR, opisem technicznym i rysunkami poglądowymi.
DOŁĄCZONA DO PROJEKTU DOKUMENTACJA TECHNICZNA STANOWI DOKUMENTACJĘ
POMOCNICZĄ KONIECZNĄ DO WYKONANIA ZAKRESU PRAC OKREŚLONYCH W
PRZEDMIARZE.
Zakres prac (rozliczeń za wykonane roboty) ma charakter ryczałtowy, należy więc wykonać
pełen zakres robót budowlanych zamieszczonych w przedmiarze, wraz z ewentualnymi pracami
pobocznymi koniecznymi do wykonania zadania głównego zgodnie ze sztuką i przepisami prawa
budowlanego.

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

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442110-1 - Malowanie budynków

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 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Art. 255. Pkt.6 Ustawy PZP, z dnia: 11.09.2019r
1.UZASADNIENIE PRAWNE:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2.UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
Na postępowanie o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty:
1.Oferta nr 1:
ELKAMEN Sp.z.o.o., Sp.Komandytowa, 28-23 Rytwiany, ul. Polna 31,
NIP: 866-174-00-63 proponowana kwota za wykonanie zadania: 246.972,72zł brutto,
2.Oferta nr 2:
PROF-BUD Szymon Mierzwa, 39-432 Gorzyce, Trześń, ul. Strażacka 24, NIP: 867-206-73-68
proponowana kwota za wykonanie zadania: 194.004,33zł brutto,
Oferent nr 1: ELKAMEN zastosował do obliczania ceny ofertowej wymagany w SWZ
zamawiającego VAT w wysokości: 23% (zgodny z SWZ zamawiającego, jednakże
nieprawidłowy dla tego typu robót budowlanych)
Prawidłowa wysokość podatku VAT do obliczeń cenowych wartości oferty winna wynosić: 8%
Oferent nr 2: PROF-BUD zastosował do obliczania ceny ofertowej prawidłowy dla tego typu
robót budowlanych VAT w wysokości: 8%, jednakże nie zgodny z wymaganiami SWZ
zamawiającego, gdzie do obliczeń ceny ofertowej wymagano stosowania podatku VAT w
wysokości: 23%
W związku z zaistniałym stanem faktycznym zamawiający nie ma możliwości obiektywnego i
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bezstronnego porównania wartości cenowych brutto złożonych ofert, nie ma więc możliwości
rozstrzygnięcia powyższego postępowania.
Zgodnie z: Art. 255. Pkt.6 Ustawy PZP, z dnia: 11.09.2019r
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 194004,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 246972,72 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie unieważnione na podstawie: Art. 255. Pkt.6 Ustawy PZP
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