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Ogłoszenie nr 510065443-N-2020 z dnia 16-04-2020 r.
Gmina Sędziszów: Roboty remontowe w SP nr 2 w Sędziszowie i SP w Pawłowicach
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
Projekt nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z
doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525982-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziszów, Krajowy numer identyfikacyjny 29100985700000, ul. Dworcowa 20, 28-340
Sędziszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3811127 , e-mail um@sedziszow.pl, faks
413 811 131.
Adres strony internetowej (url): www.sedziszow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowe w SP nr 2 w Sędziszowie i SP w Pawłowicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BRI.MR.271.5.2020PN
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 są Roboty remontowe w SP nr 2 w Sędziszowie i SP w Pawłowicach w
ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
oświatowych Gminy Sędziszów” 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakres prac obejmuje roboty
budowlane polegające m.in.na: Cz. I : Remont łazienek w SP w Pawłowicach Cz. II : Modernizacja
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konstrukcji zabytkowej elewacji budynku SP w Pawłowicach (dokończenie elewacji południowej
oraz wschodniej) Cz. III : Remont korytarza oraz salek gimnastycznych Przedmiot zamówienia
należy wykonać zgodnie z: 1) Projektem (jeśli dotyczy) 2) Przedmiarem robót 3) Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zwaną w dalszej treści umowy STWiOR 3. Zaleca się, aby
Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym
zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i rzetelnej
wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi w sposób szczególny zabezpieczyć teren
wykonywania robót przed dostępem osób trzecich, udostępnić do bezkolizyjnego użytkowania ciągi
piesze i jezdne, prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45330000-9

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
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Modernizacja konstrukcji zabytkowej elewacji
budynku SP w Pawłowicach
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP unieważnia postępowanie. Uzasadnienie
prawne: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
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.

2020-04-16, 11:38

