Ogłoszenie nr 500024688-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

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: 502817-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer
identyfikacyjny 276255358, ul. Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie,
państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKI.271.101.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
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:
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z
nawierzchnią bezpieczną” na placu zabaw zlokalizowanym w Parku Zdrojowym przy ul.
Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, na działce nr 1044/14. Przedmiot zamówienia swoim
zakresem obejmuje w szczególności: a) Roboty ziemne: • niwelację terenu pod plac zabaw,
plantowanie terenu, • dowiezienie ziemi urodzajnej, jej rozścielenie i zagęszczenie walcem
wibracyjnym (do rzędnych wskazanych w projekcie), • obsianie trawą terenu wokół
nawierzchni bezpiecznej (pas o szerokości około 1,5 m wzdłuż krawędzi nawierzchni
bezpiecznej). b) Wykonanie fundamentowania pod zestaw sprawnościowy, zabawowy

(określony w dokumentacji projektowej jako urządzenie nr 13) - zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzględnieniem wymagań normowych. c) Dostawę i montaż dużego zestawu
sprawnościowego opisanego w dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SIWZ) jako
urządzenie nr 13. d) Dostawę i ułożenie warstwy biowłókniny z wetkanymi nasionami traw
na całej powierzchni bezpiecznej (pod nawierzchnią z mat gumowych), e) Dostawę i montaż
nawierzchni bezpiecznej z ażurowych, mat gumowych przystosowanych do przerastania
trawą, o wysokości upadkowej wymaganej dla najwyższej wartości HIC spośród
zaproponowanych urządzeń tworzących zestaw sprawnościowy. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 43325000-7
Dodatkowe kody CPV: 45223800-4, 45100000-8
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:
Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm./ ze względu na fakt, iż 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.

