Ogłoszenie nr 500080566-N-2018 z dnia 13-04-2018

Gmina Narew: Remont obiektu sportowego (sale gimnastyczne) przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Narwi.
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: 530250-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500064148-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Narew, Krajowy numer identyfikacyjny 5065955600000, ul. ul. Mickiewicza 101, 17210
Narew, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 6816016, e-mail gk@narew.gmina.pl, faks 085 873 35 35.
Adres strony internetowej (url): www.narew.gmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont obiektu sportowego (sale gimnastyczne) przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Narwi.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Or. 271.5.2018
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:
Projektowany remont obiektu sportowego (dwóch sal gimnastycznych) będzie polegał na: I. 1)
wymianie spękanych i odparzonych tynków ścian, 2) wykonaniu robót malarskich, 3) wykonaniu
podwieszenia sufitu, 4) wymianie zniszczonej drewnianej obudowy (osłony) grzejników, 5)
montażu nowych tablic do koszykówki. II. 1) rozbiórce istniejącego zniszczonego pokrycia z
blachy trapezowej na legarach ze względu na występujące przecieki, 2) zwiększeniu spadku
dachu poprzez ułożenie wiązarów deskowych, 3) wykonaniu ścianek tremplowych i wieńców,
4) podwyższeniu istniejących kominów i wywietrzników dachowych, 5) wykonaniu pokrycia
dachu z blachy trapezowej powlekanej T35 wraz z obróbkami i orynnowaniem po łatach 5/5cm
i folii dachowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45430000-0
Dodatkowe kody CPV: 45442100-8, 45262500-6, 45261000-4
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: 1
NAZWA: Docieplenie i pokrycie połaci dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Narwi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 177345.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
Nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz,
Emaila wykonawcy:
Adres pocztowy: Kolonia Zabłudów 5/2, 16-060 Zabłudów
Kod pocztowy: 16-060
Miejscowość: Kolonia Zabłudów
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 163074.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163074.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175551.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca
przewiduje
powierzenie
wykonania
części
zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Remont obiektu Sportowego (sale gimnastyczne) przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Narwi
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 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 terminie składania
ofert, który wyznaczono na dzień 27 marca 2018r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.
Mając powyższe na uwadze wobec braku ofert w przedmiotowym postępowaniu spełniona jest
wskazana w art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanka unieważnienia
przedmiotowego 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.

