Ogłoszenie nr 500011540-N-2018 z dnia 16-01-2018 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji:
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum
dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014- 2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561029-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500011723-N-2017,500017623-N-2017,500020574-N-2017,500024966N-2017,500033817-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
Pozostałe numery ogłoszeń o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: 500039442-N-2017 500045028-N-2017, 500047642-N-2017, 500052802-N2017, 500054400-N-2017, 500058212-N-2017,
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:
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa z rozbudową obiektu na centrum
dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKI.271.71.2017
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:
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: 1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac związanych z
przebudową i rozbudową istniejącego obiektu łaźni górniczej dawnej kopalni „Moszczenica”
w celu jego adaptacji na Centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica”
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku. Zakres opracowania obejmuje
działki zlokalizowane przy ul. Towarowej 7 w Jastrzębiu – Zdroju o nr 787/14, 956/14,
1047/7, 775/7, 935/7, 1052/7, 910/14. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska –
Polska 2014- 2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury
przetargowej, w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków unijnych. Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: I. ROBOTY W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU II. ROBOTY W ZAKRESIE BUDYNKU III.
ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE IV. ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE V. ROBOTY ROZBIÓRKOWE oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej wraz z oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do złożenia w PINB
celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do siwz, dokumentacja projektowa
stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne – załącznik nr 10 oraz kosztorysy ślepe
(przedmiary robót) – załącznik nr 12
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45330000-9, 45311000-0, 45230000-8, 45400000-1,
45112710-5, 45233260-9
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 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) ze względu na fakt, iż
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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.

