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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Mikołów
276257630
Rynek 16
Mikołów
43-190
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Adamik
Tel.: +48 323248500
E-mail: zam@mikolow.eu
Faks: +48 323248400
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mikolow.eu
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie.
Numer referencyjny: PN-18/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie.
Rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego wraz z robotami remontowymi budynku administracyjnego
w części istniejącej , rozbudowa jadłodajni wraz z robotami remontowymi w części istniejącej jadłodajni,
wymiana kubatury ogrzewalni oraz magazynów w Mikołowie, przy ul. Kolejowej 2, wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45400000
45300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mikołów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie.
Rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego wraz z robotami remontowymi budynku administracyjnego
w części istniejącej , rozbudowa jadłodajni wraz z robotami remontowymi w części istniejącej jadłodajni,
wymiana kubatury ogrzewalni oraz magazynów w Mikołowie, przy ul. Kolejowej 2, wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób wykonania ocieplenia elewacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość frontów robót, na ktorych będą jednocześnie prowadzone roboty / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: ID: 0489/15

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 061-113406
IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-040364

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt
4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną ( 8 844 602,58 zł) przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (5 671 157,59 zł).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni,
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie od treści ogłoszenia o zamówienia oraz od postanowień siwz w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w DzU U E, lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej
3. Odwołanie wobec innych czynności niż powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub, przy
zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Sprawy merytoryczne odwołań
reguluje Dział VI ustawy pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

4/4

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2017

