
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Pełnienie funkcji inspektora w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi pn. „Wykonaniem instalacji klimatyzacji na II
piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Wadowicach jako III etap inwestycji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 2

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/

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:
Pełnienie funkcji inspektora w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi pn. „Wykonaniem instalacji klimatyzacji na II
piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Wadowicach jako III etap inwestycji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af057566-545f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436433/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14 11:00

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033819/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.31 Pełnienie funkcji inspektora w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi pn. „Wykonaniem instalacji klimatyzacji
na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Wadowicach jako III etap inwestycji

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00436433/01 z dnia 2022-11-14

2022-11-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409313/01

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: NIZ.272.TP.80.2022

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

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2124,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad robotami budowlanymi pn. „Wykonaniem
instalacji klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Wadowicach jako III etap inwestycji” w branży
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty
budowlane polegające m.in. wykonaniu instalacji klimatyzacji i skroplin na II piętrze budynku wraz z zewnętrznymi
jednostkami do prawidłowego działania instalacji wraz z uruchomieniem próby i uruchomienie instalacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego

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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający, na sfinansowanie przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 3 500,00zł zł brutto. Została złożona jedna
oferta przez Inżynierska Pracownia Projektowa "Eko-System" Maciej Wodniak 34-100 Wadowice, ul. Dr J. Putka 5, z ceną
brutto 3 553,29 zł, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający nie może jej zwiększyć do wartości oferty z najniższą ceną.
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