
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont dachu budynku administracyjno – socjalnego należącego do Bio Star Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bio Star Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320737738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogusława IV, 15

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 573-35-36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@biostar.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biostar.stargard.pl

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

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:
Remont dachu budynku administracyjno – socjalnego należącego do Bio Star Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48e90808-246d-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355475/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20 11:52

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: 2022/BZP 00323674/01

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
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 15/2022

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

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu dachów budynku administracyjno-socjalnego Bio Star
Sp. z o.o. przy ul. Bogusława IV w Stargardzie.

Budynek administracyjno-biurowy Spółki Bio Star składa się z dwóch części:
Część A – przedwojenny budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, z dachem płaskim o
konstrukcji drewnianej. Konstrukcję dachu stanowią wiązary deskowe w rozstawie 90 – 100 cm. Na wiązarach
zamontowano deskowanie z desek gr. 25 mm. Na deskowaniu ułożono docieplenie z płyt styropianowych gr. 10 cm
laminowanych papą. Pokrycie stanowi papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. ok. 5 mm. Obecna konstrukcja dachu
stanowi prawdopodobnie efekt powojennej przebudowy budynku (brak dokumentacji). Podsufitka z desek mocowana
bezpośrednio do wiązarów ocieplona od spodu z płyt wiórowo-cementowych. Docieplenia przestrzeni wewnętrznej
stropodachu nie spełnia obecnych norm (U<0,15W/m2*K).
Część B – dobudowany po wojnie budynek dwukondygnacyjny z dachem betonowym w postaci płyt korytkowych opartych
na murowanych ściankach ażurowych. Strop poddasza betonowy – brak docieplenia stropu i ścian kolankowych. Na płytach
korytkowych ułożono docieplenie z płyt styropianowych gr. 10 cm laminowanych papą. Pokrycie stanowi papa zgrzewalna
wierzchniego krycia gr. ok. 5 mm.
Zamawiający dokonał odkrywki w dachu w celu oceny jego stanu. Dokumentacja dostępna jest dla potencjalnych
wykonawców przed złożeniem oferty w siedzibie firmy.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

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:
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert
upłynął 13 września 2022 r. o godzinie 10:00.

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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