Ogłoszenie nr 510106890-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie- PrzestrzeńZmiany
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
Zamówienie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2
„Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju
AKO”, dla projektu pt. „ Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie-Przestrzeń- Zmiany”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545852-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545852-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000000, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks
627 528 097.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie- Przestrzeń- Zmiany
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PFiZP 271.6.2019
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:
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty modernizacyjne a. Roboty malarskie b. Roboty posadzkowe c. Roboty
wykończeniowe d. Stolarka e. Roboty elewacyjne f. Pokrycie dachowe♣Scena ♣ Nasadzenia i elementy małej architektury
3. Zadanie nr III „Remont elewacji oraz lokalu na parterze budynku zlokalizowanego w Stawiszynie przy ul. 1 Maja 1”
♣Plac ♣Roboty ziemne ♣Roboty Elewacyjne ♣Roboty wykończeniowe ♣Murowe i konstrukcyjne ♣Rozbiórka budynków
gospodarczych ♣Zadanie nr II „ Rozbudowa dziedzińca o scenę wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Zakres zamówienia
obejmuje roboty: ♣sadzenie krzewów liściastych przesadzenie istniejących drzew liściastych 2 ♣sadzenie drzew liściastych
♣wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawożeniem ♣wykonania plantowania powierzchni
♣Zagospodarowanie terenu zieleni oraz wykonanie nasadzeń ♣montaż hydrantów naziemnych murki oddzielające rabaty
kwiatowe itp. d) ♣montaż rozet żeliwnych ♣montaż słupa ogłoszeniowego ♣montaż słupków ograniczających ♣montaż
stojaków na rowery ♣montaż tablic informacyjnych ♣montaż koszy na śmieci ♣montaż ławek ♣ ♣montaż wiat
przystankowych montaż latarni oświetleniowych ♣tann wraz z instalacjami niezbędnymi do ich prawidłowego
funkcjonowania ♣fontanny wraz z instalacjami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania systemu. Z uwagi na
planowaną docelowo rozbudowę urządzeń sterujących fontanną klasyczną, rozmieszczenie systemu instalacji musi być
bezwzględnie wykonane wg schematu producenta. wykonanie podziemnego pomieszczenia technologicznego do obsługi
fon♣Mała architektura ♣zatoki autobusowe, elementy małej architektury. b) Branża sanitarna, elektryczna i
telekomunikacyjna • sieć wodociągową wraz z przyłączami, • hydranty nadziemne przeciwpożarowe, • sieć kanalizacji
deszczowej wraz z przyłączami i podejściami pod rynny, • sieć kanalizacji deszczowej odwodnienie dróg publicznych wraz
z wpustami drogowymi, • sieć oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją ratusza, drzew oraz placu, • zasilanie elektryczne
złącz kablowych i fontann na placu, W zadaniu nr 1 została wyłączona część kanalizacji teletechnicznej. Przedmiotowy

zakres został usunięty z przedmiaru udostępnionego jako dokumentacja pomocnicza do postępowaniu. c) ♣zatoki
postojowe, ♣ciągi komunikacji pieszej, ♣ciągi komunikacji kołowej, ♣Branża drogowa: ♣Zadanie nr I „Przebudowa części
obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie”- obejmująca przebudowę dróg z niezbędną infrastrukturą oraz w środkowej części
rynku z elementami małej architektury (ciągi komunikacji pieszej i kołowej, parkingi, fontanny posadzkowe, ławki, kosze na
śmieci, słupy ogłoszeniowe, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.), budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, sieci oświetlenia ulicznego , kanalizacji teletechnicznej wraz z
przyłączami. Zakres zamówienia obejmuje roboty: a)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45122000-8, 45113000-2, 45232130-2, 45231112-3, 45332300-6, 45232411-6,
45232421-9, 45232424-0, 45240000-1, 45332400-7, 45332300-6, 45232332-8, 45231400-9, 45316110-9, 45317300-5,
45311100-1, 45311200-2, 45111100-9, 45000000-7, 45110000-1, 45111220-6, 45210000-2, 45421152-4, 45400000-1,
45450000-6, 45315300-1, 45314310-7, 45332200-5, 45332400-7, 45332300-6, 45321000-3, 45200000-9, 45223500-1,
45223100-7, 45420000-7, 45440000-3, 45233252-0, 45232451-8, 45233222-1, 77000000-0, 77300000-3, 77310000-6,
03451000-6

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

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Przebudowa części obszaru do rewitalizacji w Stawiszynie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004rPrawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z póź. zm) unieważnia
postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
„ Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie- Przestrzeń- Zmiany”. W przedmiotowym postępowaniu
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty, w związku z
powyższym unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Rozbudowa dziedzińca o scenę wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004rPrawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z póź. zm) unieważnia
postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
„ Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie- Przestrzeń- Zmiany”. W przedmiotowym postępowaniu
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty, w związku z
powyższym unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Remont elewacji oraz lokalu na parterze budynku zlokalizowanego w Stawiszynie
przy ul. 1 Maja 1

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004rPrawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z póź. zm) unieważnia
postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
„ Rewitalizacja Stawiszyna- Ludzie- Przestrzeń- Zmiany”. W przedmiotowym postępowaniu
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty, w związku z
powyższym unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.
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.

Z upoważnienia:
Zastępca Burmistrza
/-/ Grzegorz Kaczmarek

