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Ogłoszenie nr 510067217-N-2019 z dnia 05-04-2019 r.

Gmina Fredropol: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości
Młodowice

  
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 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 527429-N-2019

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Fredropol, Krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul. Fredropol  15, 37-734 
Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818. 
Adres strony internetowej (url): www.fredropol.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
KI.271.3.2019

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: 

Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice Ogólna
charakterystyka obiektu lub robót Budynek świetlicy wiejskiej w Młodowicach,
dwukondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, ocieplony, powłoki elewacyjne w złym stanie
technicznym. Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca drewniana w złym stanie technicznym,
płyta odbojowa betonowa, ściany o konstrukcji murowanej z pustaka i cegły, dach dwuspadowy
w dwóch częściach budynku o różnej wysokości. Lokalizacja obiektu na działce nr 142, 141/5
obr. Młodowice. Zakres prac zgodny z: przedmiarem robót stanowiącym integralną część SIWZ
– załącznik nr 4. uzupełnieniem przedmiaru – załącznik 4b. Specyfikacją Techniczną Wykonania
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i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą integralną część SIWZ – załącznik nr 4a. Malowanie
elewacji oraz naprawa ubytków Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Wymiana
stolarki okiennej Wymiana stolarki drzwiowej Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu
Roboty rozbiórkowe

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45214210-5, 45450000-6, 45321000-3, 45443000-4,
45421100-5, 45111100-9, 45111220-6, 45261100-5, 45261210-9

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęły 5
ofert. Jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę wybrano: Usługi Ogólnobudowlane
„KONTUR” Bogusław Majchrowicz 37-741 Krasiczyn Krasiczyn 100 Cena oferty brutto:
175 723,61 zł Okres gwarancji: 6 lat Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j. 150 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć środków na realizację zamówienia dlatego zmuszony jest
unieważnić postępowanie. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust.1 pkt.4 Prawa zamówień publicznych
cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 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. 


