
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem
i uszczelnieniem fundamentów tarasu istniejącego budynku żłobka zlokalizowanego na terenie

działki nr 288/32 (obr. 0120, ark. 123) przy ul. PCK 13 w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW "RADOMIREK" W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380904508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 13

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483636819

1.5.8.) Numer faksu: 483636819

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radomirek.radom@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomirek.radom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

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:
Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem
i uszczelnieniem fundamentów tarasu istniejącego budynku żłobka zlokalizowanego na terenie
działki nr 288/32 (obr. 0120, ark. 123) przy ul. PCK 13 w Radomiu
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab8cdb8b-d8b4-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00104102/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-05 12:54

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000279/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Elewacja budynku z dociepleniem i uszczelnieniem fundamentów tarasu

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 00099420/01

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: ZŻŁ.III-212/1/2021

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

Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany remontu i docieplenia ścian zewnętrznych wraz
z izolacją przeciwwodną ścian piwnic oraz izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych a
także remont istniejących schodów zewnętrznych w istniejącym budynku żłobka zlokalizowanym
w Radomiu przy ul. PCK 13 na terenie działki 288/32. Przedmiotem zamówienia nie jest
docieplenie istniejącego stropodachu. Prace termomodernizacyjne dotyczące stropodachu i
instalacji odgromowej zostały wykonane we wcześniejszym etapie. 
Powierzchnie i kubatura pomieszczenia objętego opracowaniem:
� powierzchnia zabudowy 593,70m2
� powierzchnia całkowita 1188,60m2
� kubatura 4700,00m3
� wysokość budynku 8,50m
Projekt obejmuje następujący zakres robot budowlanych:
� demontaż schodów zewnętrznych będących w złym stanie technicznym, odsłonięcie ścian
piwnicy i
� ścian fundamentowych, demontaż dwóch studni doświetlających
� hydroizoalcja ścian fundamentowych (izolacja przeciwwodna ścian piwnic, oraz
przeciwwilgociowa ścian
� pozostałych)
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� wymurowanie dwóch studni doświetlających okna piwniczne, przebudowa istniejących krat
� zabezpieczających studnie
� wykonanie opaski budynku z kostki betonowej
� montaż parapetów (w przestrzeni parteru) i obróbek blacharskich 
� wymiana przewodów odprowadzających instalacji odgromowej
� wymiana drzwi w elewacjach bocznych wraz z naświetlem oraz okien piwnicznych
� zmycie elewacji, opukanie tynku i skucie luźnych tynków, a następnie uzupełnienie skutych
tynków
� i wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS
� wykonanie zmywalnej powłoki antygraffiti w poziomie parteru
� wykonanie schodów zewnętrznych w elewacji południowej i zachodniej oraz montaż
pochwytów 
� wymiana systemu odwodnienia dachu w zakresie rur spustowych i włączenia do istniejących
przyłączy
� ogólne uporządkowanie terenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45320000-6 - Roboty izolacyjne

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

45443000-4 - Roboty elewacyjne

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:
Uzasadnienie prawne:
Na podstawnie art. 255 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 

Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający w dniu 30.06.2021 r. ogłosił na stronie http://www.radomirek.radom.pl/ oraz
https://miniportal.uzp.gov.pl/ ogłoszenie o udzielenie zamówienia na wykonanie elewacji
budynku z dociepleniem i uszczelnieniem fundamentów tarasu istniejącego budynku żłobka
zlokalizowanego na terenie działki nr 288/32 (obr. 0120, ark. 123) przy ulicy Polskiego
Czerwonego Krzyża 13 w Radomiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Elewacja budynku z
dociepleniem i uszczelnieniem fundamentów tarasu.” zamieszczając przy dokumentacji błędną
skrzynkę ePUAP na skutek czego niemożliwe jest skuteczne złożenie przez Wykonawcę oferty.
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