
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn: "Budowa kotłowni gazowej
dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM.
MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2

1.5.2.) Miejscowość: Mieczysławów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-314

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 254 20 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsckrmieczyslawow@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsckrmieczyslawow.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://mieczyslawow.edu.pl/bip/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
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:
Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn: "Budowa kotłowni gazowej
dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b98568e-25d0-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00308928/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10 09:17

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

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 00223214/05

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: 1.a/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 Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania
pn.: „Budowa kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja
Rataja w Mieczysławowie”. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wybudowanie dwóch
kotłowni: jednej kotłowni na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla
Szkoły i Internatu oraz jednej kotłowni na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej dla budynku technicznego.
2. Stan istniejący:
2.1. Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza się do nieruchomości Zamawiającego
zlokalizowanej na działkach numerze 254/1 i 258/1 w miejscowości Mieczysławów, w gminie
Krzyżanów, w województwie łódzkim. Na działce 254/1 znajduje się budynek Szkoły oraz
budynek Internatu, a na działce 258/1 - budynek techniczny. Park dworski otaczający obiekty
(Wały – Mieczysławów) wraz ze strefą ochrony ekologicznej wpisany jest do rejestru zabytków
dec. Nr 627 z dnia 25.11.1991 na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Budynek techniczny oraz teren bezpośrednio go otaczający nie znajduje się w
strefie ochrony konserwatorskiej ani nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Działki nie znajdują się w granicach terenu
górniczego.
2.2. Działki posiadają dostęp do drogi gminnej. Budynek Szkoły w stanie istniejącym posiada
istniejące przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne, zasilany jest w ciepło z zewnętrznej
kotłowni węglowej. Budynek techniczny w stanie istniejącym posiada istniejące przyłącze
wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie i uzgodnienie z Użytkownikiem harmonogramu planowych wyłączeń zasilania,
2) zakup niezbędnych materiałów i ich dostawa,
3) wykonanie prac budowlanych,
4) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
5) opracowaniu dokumentacji powykonawczej (po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na
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nośniku w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,
6) przeprowadzenie niezbędnych przeszkoleń dla obsługi,
7) zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej
lokalnemu OSD po jej wybudowaniu.
4. Zakres prac budowlanych przewidywanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia
obejmuje w szczególności:
• wykonanie nowej kotłowni gazowej na gaz płynny, składającej się z dwóch kotłów gazowych o
mocy min. 210 kW każdy - na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
dla Szkoły oraz Internatu; wykonanie zewnętrznych podziemnych zbiorników na gaz płynny –
propan (3 szt.) o objętości 6,4 m3; wykonanie wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazowej
(bez wewnętrznej instalacji grzewczej oraz cwu - obieg centralnego ogrzewania oraz obieg
przygotowania c.w.u. zostanie włączony do istniejących instalacji); 
• wykonanie zewnętrznej instalacji grzewczej, c.w.u. oraz cyrkulacyjnej, z projektowanej kotłowni
w budynku Szkoły do budynku Internatu,
• wykonanie nowej kotłowni gazowej na gaz płynny z jednym kotłem kondensacyjnym o mocy
min. 27,2 kW - na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku
technicznego; wykonanie zewnętrznego podziemnego zbiornika na gaz płynny o objętości 2,7
m3; wykonanie wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazowej; (bez wewnętrznej instalacji
grzewczej oraz cwu - obieg centralnego ogrzewania oraz obieg przygotowania c.w.u. zostanie
włączony do istniejących instalacji);
• budowa systemu fotowoltaicznego o łącznej mocy zainstalowanej 39,93 kWp zlokalizowanego
na dachu budynku internatu oraz szkoły oraz przyłączenie go do instalacji wewnętrznej budynku,
• wykonanie instalacji elektrycznych dla pomieszczenia kotłowni dla Szkoły oraz Internatu;
• wykonanie płyt konstrukcyjnych pod wszystkie podziemne zbiorniki na gaz płynny;
• wykonanie prac budowlanych i architektonicznych związanych z remontem i przebudową
istniejącego pomieszczenia na potrzeby kotłowni dla Szkoły oraz Internatu wraz z niezbędnymi
pracami demontażowymi i przygotowawczymi.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
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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:
W dniu 07.10.2021 Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o
zamówieniu nr 2021/BZP 00223214/01 oraz opublikował na swojej stronie internetowej
dokumentacje postępowania przetargowego Znak sprawy: 1.a/2021 o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn.: "Budowa
kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w
Mieczysławowie".
Następnie Zamawiający opublikował Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:
nr 2021/BZP 00243179/01 z dnia 2021-10-22,
nr 2021/BZP 00257652/01 z dnia 2021-11-04,
nr 2021/BZP 00275071/01 z dnia 2021-11-18
nr 2021/BZP 00275284/01 z dnia 2021-11-19
Do upływu wskazanego w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i w dokumentacji przetargowej
terminu składania ofert tj. do godz. 11.00 dnia 29 listopada 2021r. nie wpłynęła żadna oferta.
Zgodnie z dyspozycją 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."
Mając powyższe na względzie Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

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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