Ogłoszenie nr 510135488-N-2020 z dnia 24-07-2020 r.
Gmina Mikołów: Modernizacja pomieszczeń w budynku w Mikołowie, ul. K. Miarki 7 (P9)
zgodnie z przedmiarem robót 16-2020.
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: 558084-N-2020
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): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pomieszczeń w budynku w Mikołowie, ul. K. Miarki 7 (P9) zgodnie z
przedmiarem robót 16-2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-24/2020
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:
Modernizacja pomieszczeń w budynku w Mikołowie, ul. K. Miarki 7 (P9) zgodnie z
przedmiarem robót 16-2020. Zakres przedmiotu zamówienia: - Rozebranie murów, ścianek z
cegły, wykładziny ściennej z płytek, tynków i posadzki z płytek na zaprawie cementowej,
posadzki z płytek pcv - Zeskrobanie zmycie starych powłok malarskich - Przygotowanie
powierzchni ścian i sufitów do malowania z zagruntowaniem - Uzupeł. tynków wewn.kat.
III,zaprawą cem. wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły,
pustaków cer. gazo i pianobet. , - Wykonanie posadzki cementowej - Wykonanie podłoża
posadzki z płyt OSB - Ułożenie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30
cm układanych na klej . - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x40 cm na klej - 2 kolory Montaż wykładziny pcv z wywinięciem cokołów na ściany - Dwukrotne malowanie farbami

lateksowymi starych tynków wewnętrznych po uprzednim zagruntowaniu - Wykonanie instalacji
sanitarnej łazienki - Przerobienie instalacji elektrycznej w zakresie wyburzanych ścianek Montaż urządzeń sanitarnych - Montaż ścianek systemowych WC - Montaż obudów grzejników
Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45311200-2, 45410000-4, 45421000-4,
45431000-7, 45432111-5, 45442100-8

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:
Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 93
ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z
późn. zm.) - w postępowaniu nie złożono żadnej 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.

