
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy ETAP X - zaprojektowanie, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy
50 kWp oraz pomp ciepła o mocy 66 kW w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000095845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Morcinka 9

1.5.2.) Miejscowość: Nakło Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-620

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckrnaklo.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.ckrnaklo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

państwowa 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:
Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy ETAP X - zaprojektowanie, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy
50 kWp oraz pomp ciepła o mocy 66 kW w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-365f3318-3a70-11ed-9171-f6b7c7d59353

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055783/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy - ETAP X zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji paneli
fotowoltaicznych o mocy 50 kWp oraz pomp ciepła o mocy 66 kW

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: 2022/BZP 00360668/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



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

4.2.) 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. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji paneli
fotowoltaicznych o mocy 50 kWp oraz pomp ciepła mocy min. 66 kW w trybie „ZAPROJEKUJ I WYBUDUJ”.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła wraz ze wszystkimi niezbędnymi składnikami
 dostarczenie urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych niezbędnych do wykonania
instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła
 ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego na placu budowy
 wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji modułów fotowoltaicznych
 położenie okablowania do połączenia modułów
 wypełnienie otworów oraz odtworzeniu i naprawie części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas
wykonywania robót budowlanych
 montaż modułów fotowoltaicznych
 montaż skrzynki rozdzielczej wraz z zabezpieczeniami systemu po stronie AC i DC
 podłączenie falowników/inwerterów do systemu wewnętrznej instalacji elektrycznej
 wykonanie instalacji ochrony odgromowej i przepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
 wykonanie rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń
 zaprogramowanie i uruchomienie układu sterującego
 wykonanie pomiarów.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy kompleksowej z
Operatorem sieci elektroenergetycznej w celu możliwości odbioru instalacji fotowoltaicznej przez Operatora sieci.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres co najmniej 5 lat
(słownie: pięć lat), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót, za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, na które obowiązują gwarancyjne fabryczne producentów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42511110-5 - Pompy grzewcze

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

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, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

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

6.1.6.) 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: 435000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 435000,00 PLN

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

Ogłoszenie nr z dnia
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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