
Ogłoszenie nr 500196602-N-2018 z dnia 17-08-2018 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy: Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy

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
Program operacyjny "Rybactwo i Morze"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577825-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 97430500000, ul.
Portowa  7, 72-112   Stepnica, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 418 86 28,
e-mail ksiegowosc@gokstepnica.pl, faks 91 418 86 28.
Adres strony internetowej (url): www.gokstepnica.pl link do strony www.bip.stepnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AOŚ.271.10.2018

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:

Planowana inwestycja obejmuje: Budowę stałego zadaszenia estrady plenerowej. 1. Istniejąca
otwarta konstrukcja żelbetowa estrady posiada zadaszenie w formie plandek podwieszanych na
belkach stalowych. Konstrukcję zadaszenia stałego stanowić będą więzary stalowe z
kształtowników zamkniętych spawanych, składających się z rozwidlonych zdwojonych słupów
w kształcie litery V i opartej na niej łukowej belki zadaszenia. 5 więzarów mocowanych będzie
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bezpośrednio, przegubowo do konstrukcji posadowienia sceny – zewnętrznych belek
oczepowych, fundamentowych. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T55. Projekt obejmuje
również odwodnienie dachu. Tylna i boczne ściany wypełnione będą z poliwęglanu litego. 2.
Projekt zakłada przesunięcie istniejących stopni schodów, należy w miarę możliwości nie
dokonywać ich przesunięcia. Na etapie składanie oferty Wykonawca wycenia roboty związane z
przesunięciem stopni istniejących schodów, jednak jeśli w trakcie realizacji inwestycji nie będzie
konieczne ich przesunięcie, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o ten element za
pomocą aneksu do umowy. 3. Należy pozostawić istniejące belki do mocowania plandek.
Zamieszczono dodatkowy opis i rysunki projektowe. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
profilu zamkniętego 250x150x9 , należy tylko dopasować elementy przy ich spawaniu. Elementy
te zostaną zakupione w odrębnym postępowaniu. 5. Do oferty należy załączyć zestawienie
kosztów budowy stałego zadaszenie estrady oraz przeniesienia stopni schodów zgodnie z
załącznikiem do formularza ofertowego. 6. W odrębnym postępowaniu Zamawiający zakupi stal
konstrukcyjną do budowy zadaszenia określoną poniżej w tabeli. Pozostałe materiały niezbędne
do budowy estrady należy zapewnić we własnym zakresie. Przy budowie należy również
wykorzystać istniejące osłony poliwęglanowe. Należy tylko zamówić brakującą ilość. Zakres
zamówienia stali wielkogabarytowej dla realizacji zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy.
Wyciąg z przedmiaru. Zakupione przez Zamawiającego Lp. Podstawa Nr Spec. Techn. Opis i
wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1.2 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
10 d.1.2 KNR 2-05 0102-05 ST-Zadaszenie Zadaszenie – ramy (RR-1, RR-2, RR-3, RR-4, RR-5
) 4940,73/1000 (SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-1A, SR-2A, SR-3A, SR-4A, SR-5A)
6437,06/1000 t t t 4,941 6,437 RAZEM 11,378 11 d.1.2 KNR 2-05 0102-05 ST- Zadaszenie
Zadaszenia – płatwie, poprzeczki (P1,P1A, P2, 2A)
(342,44+10,31+1,34+3,40+70,47+342,44+10,31+1,34+3,40<70,47)*1,018/1000 (PR1)
(2046,44+798,11)*1,018/1000 t t t 0,871 2,896 RAZEM 3,767 14 d.1.2 kalk. własna ST-
Zadaszenie Prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez malowanie w kolorze szarym RAL 7023. Poz.10(11,378)+poz.11(3,767) t t 15,145
RAZEM 15,145 1.3 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 17 d.1.3
KNR-W 2-02 0519-03+kalk. własna ST- Zadaszenie Lekka obudowa dachu łukowego z blach
stalowych fałdow. Bez ocieplenia montow. Met. Tradycyjną, blacha TR55 20,24*14,10 m2 m2
285,38 RAZEM 285,38 7. Wykonawca ma obowiązek współpracować z dostawcą konstrukcji
stalowej i elementów pokrycia dachowego w zakresie przygotowania odpowiednich profili do
montażu.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262400-5

Dodatkowe kody CPV: 45223220-4, 45261200-6, 45441000-0

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
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Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu …”. W
przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zasadnym jest
zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) i unieważnienie postępowania. W związku z powyższym
zasadnym jest zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) i unieważnienie postępowania.

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.
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