
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258285

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Bieruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-150

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.bierun.pl

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

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

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:
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42a81441-b48a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108957/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-08 15:16
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000677/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla
poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej - konkurs.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056457/01

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 9524304,97 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6024304,97
PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Bieruń” w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez termomodernizację oraz modernizację
i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi 
i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. 
• Zadanie nr 1: Budynek przy ul. Warszawskiej 292 w Bieruniu; 
2. Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 
3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w
wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji
zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych
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postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.
4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. 
7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia
dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy.
10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga
złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art.
131 ust. 2 ustawy.
11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:
główny przedmiot:
45000000-7 – Roboty budowlane
kody pomocnicze:
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacje cieplne
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
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45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 860848,68 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez
termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi
energooszczędnymi 
i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. 
• Zadanie nr 2: Budynek socjalny i dom dziennego pobytu osób starszych przy ul. Chemików
139 w Bieruniu.
2. Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 
3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w
wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji
zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych
postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.
4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. 
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7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia
dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy.
10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga
złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art.
131 ust. 2 ustawy.
11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:
główny przedmiot:
45000000-7 – Roboty budowlane
kody pomocnicze:
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacje cieplne
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1307606,68 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez
termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi
energooszczędnymi 
i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. 
• Zadanie nr 3: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wawelskiej 31 w Bieruniu;
2. Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 
3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w
wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji
zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych
postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.
4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. 
7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia
dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy.
10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga
złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art.
131 ust. 2 ustawy.
11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
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12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:
główny przedmiot:
45000000-7 – Roboty budowlane
kody pomocnicze:
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacje cieplne
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 765330,98 PLN
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Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez
termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi
energooszczędnymi 
i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. Zamówienie dotyczy następujących
zadań:
• Zadanie nr 4: Budynek przedszkola przy ul. Kamiennej 17 w Bieruniu;
2 Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 
3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w
wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji
zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych
postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.
4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. 
7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia
dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy.
10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga
złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art.
131 ust. 2 ustawy.
11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:
główny przedmiot:
45000000-7 – Roboty budowlane
kody pomocnicze:
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71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacje cieplne
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 766286,96 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez
termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi
energooszczędnymi 
i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. 
• Zadanie nr 5: Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z oddziałami integracyjnymi (byłego
Gimnazjum nr 2) ul. Licealna 17 a.
2. Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00108957/01 z dnia 2021-07-08

2021-07-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 
3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w
wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji
zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych
postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.
4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. 
7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia
dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy.
10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga
złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art.
131 ust. 2 ustawy.
11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:
główny przedmiot:
45000000-7 – Roboty budowlane
kody pomocnicze:
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacje cieplne
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 2324229,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 Prawa zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty.”
Zgodnie z art. 259 Prawa zamówień publicznych: „Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość
składania ofert częściowych, do unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia
stosuje się przepisy art. 255-258.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że zamawiający zamierza przeznaczyć na
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sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 7 150 000,00 zł., w tym: na zadanie 1: 1
059 674,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu na zadanie 1 w terminie złożono trzy oferty. 
W wyniku dokonanej oceny ofert, cena oferty najkorzystniejszej: 1 672 906,76 zł., przewyższa
kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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: 1672906,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1798026,30 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

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: 1401885,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1845150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1401885,96 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane
CZĘSTOBUD Damian Świącik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 240946636

7.3.3) Ulica: al. Bohaterów Monte Cassino 40

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1401885,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-07-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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: 921827,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1083450,00 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 921827,71 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane
CZĘSTOBUD Damian Świącik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 240946636

7.3.3) Ulica: al. Bohaterów Monte Cassino 40

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 921827,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-07-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

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:
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Zgodnie z art. 255 pkt 3 Prawa zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty.”
Zgodnie z art. 259 Prawa zamówień publicznych: „Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość
składania ofert częściowych, do unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia
stosuje się przepisy art. 255-258.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 7 150 000,00 zł., w tym: na zadanie 4: 943
361,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu na zadanie 4 w terminie złożono trzy oferty. 
W wyniku dokonanej oceny ofert, cena oferty najkorzystniejszej: 1 296 056,26 zł., przewyższa
kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 4.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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: 1296056,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1717695,00 PLN

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

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 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 7 Prawa zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
z uwzględnieniem art. 263.”
Zgodnie z art. 259 Prawa zamówień publicznych: „Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość
składania ofert częściowych, do unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia
stosuje się przepisy art. 255-258.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano, że zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia w zakresie zadania nr 5 kwotę brutto w wysokości 2 860 646,00 zł.
Na zadanie 5 w terminie złożono cztery oferty. Oferta nr 3 złożona przez: POL-KATO II FHU
Agnieszka Ciosek Katowice ul. Zawiszy Czarnego 16A , została najwyżej oceniona. Zgodnie z
art. 274 Pzp wezwano wykonawcę do złożenia dokumentów.
W dniu 22.06.2021 wykonawca złożył wymagane dokumenty oraz dodatkowo pismo (opatrzone
datą 21.06.2021), w którym zawiadamia, że cena oferty została skalkulowana wadliwie, w
związku 
z czym winna zostać odrzucona. W odpowiedzi Zamawiający pismem z dnia 29.06.2021
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poinformował wykonawcę, że złożone oświadczenie po upływie terminu składania ofert jest
nieskuteczne i nie ma żadnych podstaw do odrzucenia oferty. Ponadto dodać należy, że oferta
wykonawcy POL-KATO II FHU Agnieszka Ciosek Katowice, spełnia warunki określone w SWZ
oraz nie podlega wykluczeniu. W związku z powyższym w dniu 29.06.2021 przekazano
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. W dniu 29.06.2021 wezwano wybranego
wykonawcę do złożenia m.in. podpisania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, wyznaczając termin do dnia 5.07.2021.
W dniu 30.06.2021 wybrany wykonawca: POL-KATO II FHU Agnieszka Ciosek Katowice ul.
Zawiszy Czarnego 16A, złożył pismo, w którym zawiadamia, iż z przyczyn od niego
niezależnych zmuszony jest odmówić zawarcia umowy w sprawie realizacji przedmiotowego
zamówienia publicznego, 
z uwagi na okoliczności szczegółowo opisane w piśmie z dnia 21.06.2021.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zamawiający nie skorzystał z możliwości wskazanych
w art. 263 Pzp, podejmując decyzję o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 5, na
wskazanej we wstępie podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

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: 2694981,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4059000,00 PLN
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	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1296056,26 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1717695,00 PLN
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	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 7 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	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: 2694981,66 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4059000,00 PLN



