Ogłoszenie nr 510089032-N-2019 z dnia 08-05-2019 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie robót przy realizacji projektu „Rekreacja na
Recie – rozbudowa siłowni, palenisko na ognisko, stoły do szachów i tenisa stołowego”
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: 532189-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót przy realizacji projektu „Rekreacja na Recie – rozbudowa
siłowni, palenisko na ognisko, stoły do szachów i tenisa stołowego”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-14/2019
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:
Zaprojektowanie i wykonanie robót przy realizacji projektu „Rekreacja na Recie – rozbudowa
siłowni, palenisko na ognisko, stoły do szachów i tenisa stołowego” 3.1. Zamówienie obejmuje:
3.1.1. Przygotowanie projektu i dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
lub uzyskanie pozwolenia na budowę na realizację zamierzenia zgodnie z Prawem Budowlanym.
3.1.2. Dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń, przeznaczonych do instalacji i
użytkowania na dworze w tym: na działce 728/26: - Dostawa i montaż stołu do gry w szachy i
chińczyka - Dostawa i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na działkach 1760/64 i 2153/64: Dostawa i montaż stołu do gry w szachy i chińczyka - Dostawa i montaż stołu do gry w tenisa
stołowego - Dostawa i montaż 3 ław ogrodowych z bali z oparciem, o dł. co najmniej 2 m każda
- Wykonanie paleniska na ognisko w postaci okręgu z kamienia (na stałe umocowane głazy

kamienne lub kostka kamienna) o średnicy wewnętrznej co najmniej 80 cm i wysokości co
najmniej 15 cm, wewnątrz warstwa kamienia na głębokość co najmniej 15 cm. - Dostawa i
montaż grilla ze stali nierdzewnej o średnicy co najmniej 60 cm na obrotowym wysięgniku z
możliwością regulacji wysokości. Słup do zawieszenia rusztu zabetonowany na stałe w gruncie. Dostawa i montaż dwóch podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej na słupie dla dorosłych i
jednego urządzenia na słupie dla dzieci (z możliwością korzystania jednocześnie co najmniej 4
dzieci). Kolorystyka i stylistyka urządzeń dopasowana do już istniejących na placu. - Dostawa i
montaż tablicy informacyjnej – 1 szt. do umieszczenia przy grillu. Szczegółowe rozwiązania wg
programu funkcjonalno-użytkowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212140-9
Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 71220000-6

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 93
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną (75 891,00 zł)
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (40
900,00 zł).
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.

