
Ogłoszenie nr 510023193-N-2019 z dnia 05-02-2019 r.

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: "Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie im funkcji społeczno-gospodarczych- etap I"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502985-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540013202-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, Krajowy numer identyfikacyjny 21096700100000, ul. ul. Kościelna  3, 73220  
Drawno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 957 682 031, e-mail gwisniowski@drawno.pl, faks 957 682 031.
Adres strony internetowej (url): www.drawno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/69ea369e-6b7c-4153-9050-11c101f894e9
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.01.2019.GW

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule
zaprojektuj i wybuduj”. 2. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie(opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej) i realizację robót budowlanych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną – zgodnie z opisem w
Programie funkcjonalno – użytkowy(PFU). W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania projektu budowlanego i
wykonawczego, uzyskania pozwolenia na budowę, a także pozwoleń na użytkowanie obiektu w imieniu Zamawiającego oraz dostarczenia
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 3. Szczegółowy sposób wykonania prac projektowych, robót budowlanych, objętych
zamówieniem należy wykonać w oparciu o: Program funkcjonalno – użytkowy, zgodnie ze wzorem umowy, której projekt stanowi Załącznik do
SIWZ. 4. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia
gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres pomiędzy 36 miesięcy a 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego
wykonanych robót budowlanych. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty budowlane na
okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 7.Zamawiający, działając w oparciu o
przepisy art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osób wykonujących (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy)następujące czynności: - prace
ogólnobudowlane - pracownicy fizyczni - min. 2 osoby.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45111200-0, 45200000-9, 45210000-2, 45231000-5, 45231100-6, 45231300-8, 45231400-9, 45232130-2,
45315100-9, 45400000-1, 45112710-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
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III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Cena najkorzystniejszej ze złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 458 000,00 zł
brutto bez możliwości jej zwiększenia do kwoty ofertowej art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ
RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/69ea369e-6b7c-4153-9050-11c101f894e9

3 z 3 05.02.2019, 15:45


