
Ogłoszenie nr 510145079-N-2020 z dnia 06-08-2020 r.

Gmina Czernica: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3, działka nr 107/4”

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: 541953-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czernica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193498600000, ul. ul. Kolejowa  3, 55-003  Czernica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 726 57 00, e-mail
czernica@czernica.pl, faks 71 726 57 00.
Adres strony internetowej (url): https://www.czernica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3, działka nr 107/4”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MTP.271.2.6.2020.EZ

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 wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3,
działka nr 107/4” obejmujące: 1) Przebudowa i remont części budynku przy ul. Przedszkolnej 3, stanowiącego obiekt użyteczności publicznej - świetlica wiejska - Etap
I; 2) Wykonanie odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji podziemnej; 3) Rozbiórka elementów utwardzenia terenu - nawierzchni betonowej, odcinka instalacji
kanalizacji sanitarnej oraz zasieków na opał; 4) Wykonanie przyłącza wodociągowego w celu dostarczenia wody do celów socjalnych dla remontowanej świetlicy
wiejskiej oraz zapewnienia wody do wewnętrznego gaszenia pożaru. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: 1) dokumentacji projektowej: a)
Projekt budowlany przebudowy i remontu budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Gajkowie, przy ul. Przedszkolnej 3, wraz z odcinkiem
zewnętrznym instalacji kanalizacji podziemnej oraz projekt budowlany rozbiórki zbiornika podziemnego; b) Projekt wykonawczy przebudowy i remontu budynku
użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Gajkowie, przy ul. Przedszkolnej 3, wraz z odcinkiem zewnętrznym instalacji kanalizacji podziemnej; c) Projekt
przyłącza wody; d) Projekt wykonawczy - Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu. 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych. 3. Z zakresu robót ujętych w projektach wymienionych w punkcie 2.1) tiret a) i b) wyłączone są z realizacji w Etapie I: 1) Instalacja klimatyzacji; 2)
Instalacja wentylacji Sali audytoryjnej; 3) Dostawa kotła BUDERUS Logamax plus GB172-24 T50. Po awarii istniejącego kotła ujęty w projektach kocioł został w
roku 2019 zakupiony i zamontowany wraz ze sterownikiem, filtroodmulaczem cyklonowo-magnetycznym w miejscu istniejącego oraz został połączony z istniejącym
już rozwiązaniem kominowym. Pozostaje demontaż i montaż w nowej lokalizacji w ramach przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej zgodnie
z projektem; 4) Rozbiórka zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45100000-8

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:
Oferta z najniższą ceną tj. 314215,80zł brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 267555,04zł brutto

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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