Ogłoszenie nr 510085230-N-2019 z dnia 30-04-2019 r.
Gmina Mikołów: „Rozbudowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej w
Mikołowie – zaprojektowanie i wykonanie strefy relaksu tj. obiektów odpoczynku wraz z
nasadzeniami roślinnymi oraz dostawą i montażem leżaków terenowych”
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: 535228-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): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rozbudowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej w Mikołowie –
zaprojektowanie i wykonanie strefy relaksu tj. obiektów odpoczynku wraz z nasadzeniami
roślinnymi oraz dostawą i montażem leżaków terenowych”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-16/2019
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:
„Rozbudowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej w Mikołowie –
zaprojektowanie i wykonanie strefy relaksu tj. obiektów odpoczynku wraz z nasadzeniami
roślinnymi oraz dostawą i montażem leżaków terenowych” 3.1. Zamówienie obejmuje: 1) zakup
map do celów projektowych; 2) wykonanie dokumentacji projektowej strefy relaksu, tj. obiektu
odpoczynku (pergoli) wraz z nasadzeniami roślinnymi w ramach rozbudowy placu zabaw
zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym; 3) zgłoszenie wniosku do organu administracji
architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie na realizację zamierzenia
budowlanego; 4) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

5) dostawa i montaż pergoli/altany o przykładowych wymiarach boków 7m x 5m, wraz z
siedziskami dla co najmniej 15 osób i podłogą o powierzchni do 35 m2; 6) wykonanie
nawierzchni utwardzonej z kruszywa łamanego pod podłogę pergoli oraz wykonanie dojść od
istniejącego chodnika do pergoli o nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej, szarej gr. 6cm
wraz z podbudową i betonowym obrzeżem trawnikowym/palisadą – powierzchnia nawierzchni z
kostki ma wynieść nie mniej niż 10 m2; 7) nasadzenia roślinne w otoczeniu pergoli z roślin
pnących i co najmniej 10 szt. roślin ozdobnych – wykonanych zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
wraz z wykonaniem ich ściółkowania korą/zrębkami drzewnymi, oraz pielęgnacją roślin do dnia
protokolarnego odbioru; 8) dostawa i montaż 2 leżaków terenowych; 9) dostawa i montaż kosza
na śmieci; 10) inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.
Dokumentacja projektowa ma być opracowana na podstawie załączonej koncepcji opracowanej
przez autora wniosku do budżetu obywatelskiego, z wykorzystaniem informacji zawartych w
załączonym programie funkcjonalno-użytkowym. Wszelkie zmiany tej koncepcji wymagają
pisemnej akceptacji.
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 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 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.

