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Ogłoszenie nr 500022229-N-2018 z dnia 30-01-2018 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: 631516-N-2017
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):
AOS.271.24.2017
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. Szczegółowy zakres robót określa: - projekt
budowlany, architektura i konstrukcja stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, - specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, - decyzja pozwolenia na budowę,
stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, W/w załączniki stanowią integralną część SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą
Inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia
występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne)
sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż
podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów,
wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych
niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowa inwestycja z uwagi
na charakter zabudowy nie zmienia istniejących rozwiązań na potrzeby osób niepełnosprawnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45223220-4
Dodatkowe kody CPV: 45262400-5, 45261200-6

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:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…”. W przedmiotowym
postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty wynosi 338.244,72 zł brutto natomiast zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 230.000,00 zł brutto W związku z
powyższym zasadnym jest zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) i unieważnienie postępowania.

2018-01-30 13:24

3z3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/5843d0a3-a189-406a-9e4e-5d3...

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…”. W przedmiotowym
postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty wynosi 338.244,72 zł brutto natomiast zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 230.000,00 zł brutto W związku z
powyższym zasadnym jest zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 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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