
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Renowacja elewacji budynku Spichlerza Richtera w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dominikańska, 5-9

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 842 40 81

1.5.8.) Numer faksu: 59 842 65 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeum.slupsk.pl/BIP/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:
Renowacja elewacji budynku Spichlerza Richtera w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85ce30f4-8a42-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104660/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-31 09:59

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047044/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Renowacja elewacji budynku Spichlerza Richtera w Słupsku

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 00055811/01

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: MPŚ-IX.261.1.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 295180,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „
Renowacja elewacji budynku Spichlerza Richtera w Słupsku”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
1) wykonanie remontu elewacji szachulcowej obiektu Spichlerza Richtera w Słupsku, polegające na: 
a) usunięciu warstwy wełny, styropianu wraz z wyprawą,
b) oczyszczeniu konstrukcji szachulcowej,
c) dokonaniu naprawy drewna poprzez wymianę zniszczonych elementów konstrukcyjnych, usunięcie warstw zniszczonych,
zagrzybionych i zastąpienie flekami drewnianymi z zaimpregnowaniem środkiem owadobójczym i ognioochronnym całej
konstrukcji ryglowej,
d) izolacji folią paroprzepuszczalną,
e) dociepleniu warstwą z płyt wełny mineralnej twardej gr. 15 cm,
f) montażu płyt OSB gr. 18 mm w polach szachulcowych mocowanych na łączniki budowlane,
g) ociepleniu ścian szachulcowych płytami styropianowymi gr. 5 cm i warstwą siatki w technologii dociepleniowej;
docieplenie z wyprawą należy wysunąć poza lico ryglówki miń. 3-4mm,
h) wykonaniu tynku elewacyjnego cienkowarstwowego akrylowego z wcześniejszym gruntowaniem,
i) zagruntowaniu wypraw tynkarskich środkiem krzemianowym pod malowanie,
j) dwukrotnym pomalowaniu tynku farbami krzemianowymi z domieszką antyglonową i kolorystyką zbliżoną do istniejącej,
k) skoloryzowaniu konstrukcji drewnianej ryglowej impregnatem zbliżonym do istniejącego.
2) wykonaniu renowacji stolarki drzwiowej i okiennej, tj.:
a) renowacji stolarki okiennej skrzynkowej w elewacji,
b) renowacji stolarki drzwiowej,
c) renowacji stolarki;
d) renowacji okiennic drewnianych.
Prace renowacyjne polegają na:
 odświeżeniu warstwy malaturowej,
 dopasowaniu wraz z naprawą stolarki, jeśli zachodzi konieczność
 przygotowaniu stolarki pod malowanie wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem,
 dwukrotnym lakierowaniu stolarki drewnochronem w kolorze istniejącym,
 renowacji i naprawie zawiasów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany – załącznik nr 9 do SWZ, STWiOR – załącznik nr
10 do SWZ, a także pomocniczo przedmiar robót – załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453100-8 - Roboty renowacyjne

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 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Wykonawca, który złożył jedyną i najkorzystniejszą ofertę uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
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