
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont wentylacji mechanicznej w Sali Kina Zamek oraz w pomieszczeniu nr 104 (zaplecze kina) wraz z remontem
bieżącym pomieszczenia 104 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810543200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Korsarzy 34

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-540

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 434 83 11

1.5.8.) Numer faksu: 91 434 79 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamek.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zamek.szczecin.pl

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

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: 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:
Remont wentylacji mechanicznej w Sali Kina Zamek oraz w pomieszczeniu nr 104 (zaplecze kina) wraz z remontem
bieżącym pomieszczenia 104 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-143671ef-449d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00413575/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27 13:43

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034248/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont wentylacji mechanicznej w Sali Kina Zamek oraz w pomieszczeniu nr 104 (zaplecze kina) wraz z remontem
bieżącym pomieszczenia 104 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

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

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382408/01

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: ZP.312.7.2022

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

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Remont wentylacji mechanicznej w Sali Kina Zamek oraz w
pomieszczeniu nr 104 (zaplecze kina) wraz z remontem bieżącym pomieszczenia 104 w Zamku Książąt Pomorskich w
Szczecinie” mającego na celu zapewnienie poprawy właściwości użytkowych, w szczególności klimatu termiczno-
wilgotnościowego w pomieszczeniach 103 i 104 Kina Zamek (na I piętrze skrzydła wschodniego – w użytkowaniu Zamku
Książąt Pomorskich).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają niżej
wymienione dokumenty:
- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ,
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9 do SWZ,
- Dokumentacja projektowa: Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 510/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak: WUiAB-
II.6740.84.2019.MKF, UNP: 11239/WUiAB/-I/19 w sprawie zmiany decyzji Nr 1711/14 z dnia 6 listopada 2014 r. znak
WUiAB-II.6740.680.2017.MKF, UNP: 64966?WUiAB/-I/14 o pozwoleniu na roboty budowlane związane z remontami
bieżącymi z elementami przebudowy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34:
- zadanie I - wykonanie nowej instalacji elektrycznej w skrzydle menniczym,
- zadanie II - prace remontowe w skrzydle wschodnim,
- zadanie III - prace remontowe w skrzydle zachodnim,
- zadanie IV - wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych na III piętrze w skrzydle wschodnim oraz w Centrum
Informacji Kulturalnej i Turystycznej na parterze skrzydła menniczego,
- zadanie V - wykonanie nowej sieci komputerowej w skrzydle wschodnim;
zmieniona decyzją Nr 1692/15 z dnia 30 listopada 2015 r. znak: WUiAB-II.6740.690.2015.MKF, UNP: 77731/WUiAB/-I/15,
poprzez zatwierdzenie Aneksu nr 2 do projektu budowlanego „Remont wentylacji mechanicznej w Sali Kina Zamek oraz w
pomieszczeniu nr 104 (zaplecze kina), obejmującego następujące zmiany: elementy stanowiące rozszerzenie w stosunku
do zakresu zadania II – w związku z koniecznością remontu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z
klimatyzacją Kina Zamek w budynku Zamku Książąt Pomorskich - stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ;
- Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany pn. „Remonty bieżące z elementami przebudowy w Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin” zatwierdzonego Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1711/14 z
dnia 6 listopada 2014 roku - stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ;
- Dokumentacja projektowa: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn. „Remonty bieżące z elementami
przebudowy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin”, ZADANIE II – Prace remontowe
pomieszczeń w skrzydle wschodnim, stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ;
- Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany pn. „Remont wentylacji mechanicznej w Sali Kina Zamek oraz w
pomieszczeniu nr 104 (zaplecze kina) na I piętrze , zatwierdzonego Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 510/19 z dnia 12
kwietnia 2019 roku, zmieniającą decyzją nr 1711/14 z dnia 6 listopada 2014 roku, stanowiąca załącznik nr 13 do SWZ;
- Dokumentacja projektowa: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn. „Remont wentylacji mechanicznej w Sali
Kina Zamek oraz w pomieszczeniu nr 104 (zaplecze kina)”, stanowiąca załącznik nr 14 do SWZ;
- Dokumentacja projektowa: Przedmiar robót dla zadania pn.: „Remont wentylacji mechanicznej w Sali Kina Zamek oraz w
pomieszczeniu nr 104 (zaplecze kina) oraz zadania II prac remontowych pomieszczeń w skrzydle wschodnim pkt. C „Prace
remontowe w pomieszczeniu 104 – zaplecze kina na I piętrze, wrzesień 2022 r. stanowiąca załącznik nr 15 do SWZ.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
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45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i 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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli „nie złożono żadnego wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 26.10.2022 r. do godz. 10:00. W wyznaczonym terminie nie została
złożona żadna oferta.

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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