
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA RYPIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 40

1.5.2.) Miejscowość: Rypin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48542809632

1.5.8.) Numer faksu: +48542809654

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.turalski@rypin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/654613

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:
Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-701dd296-237d-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345166/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13 11:30

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037369/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00317407/01

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: ZP.271.9.2022

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

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowaniu istniejącego pom. piwnicznego na potrzeby pom. węzła
c.o. w istniejącym, zamieszkałym budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Nowe Osiedle 16 w Rypinie. 
2. Stan istniejący: budynek wykonany około 1944 roku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły, podpiwniczony o trzech
kondygnacjach nadziemnych (parter, I piętro, poddasze użytkowe). Strop nad piwnicą stalowo – ceglany typu Klein,
pozostałe stropy o konstrukcji drewnianej. Klatka schodowa o konstrukcji drewnianej. Budynek aktualnie wyposażony jest
głownie w ogrzewanie piecowe, w części mieszkań ogrzewanie grzejnikowe zasilane z kotłów stałopalnych. Do mieszkań
doprowadzona jest woda zimna z indywidualnym podgrzewem zasilanym elektrycznie. 
3. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in.:
a) w branży ogólnobudowlanej: 
- wyrównania istniejącej posadzki betonowej (miejscowe skucia i wyrównania szlichtą cementową) oraz izolacją
podposadzkową z folii PE, 
- posadzki betonowej o grubości 8 cm,
- naprawy tynków ścian i sufitu ze szpachlowaniem i późniejszym malowaniem farbą olejną,
- montażu wpustu podłogowego oraz betonowej studzienki schładzającej z pompą zatapialną i podłączeniem do instalacji
sanitarnej budynku, 
- montażu umywalki, 
- wymiany istniejących drzwi drewnianych na drzwi stalowe EI 30, 
- kanału nawiewnego oraz kanału wywiewnego do istn. kanału wentyl. grawitacyjnej.
b) w branży sanitarnej: 
- demontażu pieców indywidualnych (kaflowych i etażowych) z rozbiórką istniejących instalacji indywidualnych oraz
niezbędnymi naprawami tynków i posadzek po rozbiórkach. Uwaga: w jednym mieszkaniu w poziomie I piętra istniejąca
instalacja grzejnikowa pozostaje (należy do niej doprowadzić nową instalacje c.o i podłączyć w miejscu istn pieca),
- instalacji c.o. (rurociągi, grzejniki, zabezpieczenia, wyposażenie) zgodnie z projektem technicznym wraz z niezbędnymi
robotami budowlanymi (przekucia, naprawy ścian i posadzek, usunięcia kolizji z instalacjami elektrycznymi, zabudowy z
GK),
- instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją zgodnie z projektem technicznym.
4. Uwaga! Zamówienie nie obejmuje wykonania technologii węzła cieplnego, który zostanie zrealizowany z przyłączem do
sieci cieplnej przez MPEC w Rypinie. Rurociągi projektowanych instalacji c.o. i c.w.u. należy zakończyć w pom. węzła w
odległości ok. 20 cm od ściany. Podłączenie ww. instalacji do węzła zostanie wykonane przez MPEC.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa w tym projekt
techniczny, inwentaryzacja oraz specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.
6. Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

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
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5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 9 września 2022 roku do godziny 11:00 nie
wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
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