Ogłoszenie nr 500215526-N-2018 z dnia 07-09-2018 r.
Gmina Święciechowa: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie
Stare
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607948-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Święciechowa, Krajowy numer identyfikacyjny 41105071200000, ul. ul. Ułańska 4,
64115 Święciechowa, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 333 510, e-mail
urzadgminy@swieciechowa.pl, faks 655 299 548.
Adres strony internetowej (url): bip.swieciechowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie Stare
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FS.271.13.2018
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 inwestycji jest budowa boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości
Długie Stare. Zadanie dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych.
Projektowany obiekt obejmuje boisko do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki oraz bieżnia
przylegająca do boiska o szerokości 1,50 m. Nawierzchnia boiska z poliuretanu, ograniczone
obrzeżem betonowym. Wymiar całkowity boiska 19,00*31,00 m, Bieżnia 1,50*47,50 m.
Nawierzchnię zaprojektowano jako poliuretanową o grubości 13 mm na podbudowie
betonowej. Nawierzchnia składa się z warstw elastycznej ( nośnej ) i użytkowej. Inwestor
(Zamawiający) wykonał podłoże pod podbudowę betonową. Zakres robót do wykonania: Podbudowa betonowa z betonu klasy C20/25 (B20), - Obrzeża betonowe, - Nawierzchnia
boiska sportowego i bieżni z poliuretanu wraz z malowaniem linii, - Wyposażenie boiska:

dostawa i montaż słupków z koszami do koszykówki, słupków i siatki do piłki siatkowej,
bramek do piłki ręcznej oraz piłkochwytów. 2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich
wykonania jest opisany w przedmiarach robót (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz projekcie
budowlanym (załącznik nr 10 do SIWZ). Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej
SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
bip.swieciechowa.pl.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, to jest z uwagi na
fakt, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w
terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 7 września 2018 r. do godziny 10:00.

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.
Święciechowa, dnia 07.09.2018 r.
Zatwierdzam
Z upoważnienia Wójta
/-/ mgr Patryk Tomczak
Zastępca Wójta Gminy Święciechowa

