Ogłoszenie nr 500113806-N-2018 z dnia 22-05-2018 r.
Miasto Ruda Śląska: Modernizacja placu zabaw na terenie MP-42 w Rudzie Śląskiej –
Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2
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: 545591-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Ruda Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00051584000000, ul. Plac Jana Pawła
II 6, 41709 Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, email zamowienia@ruda-sl.pl, faks 032 248 7348.
Adres strony internetowej (url): www.rudaslaska.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja placu zabaw na terenie MP-42 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul.
Brzozowej 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AP.271.32.2018
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:
Zakres prac do wykonania obejmuje całość dokumentacji budowlano-wykonawczej: rozbiórka piaskownicy, - demontaż ławek betonowych, - przebudowa piaskownicy, demontaż zniszczonych urządzeń zabawowych, - przebudowa zestawu zabawowego wraz z
jego konserwacją, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych, montaż nowych urządzeń zabawowych, - wysianie trawy - dostawa i montaż koszy na śmieci
oraz ławek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45112723-9, 45112710-5
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:
Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zostały złożone dwie
oferty, które przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia (kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia –
150 000,00 zł, najniższa zaproponowana cena – 178 526,73 zł). Mając na uwadze powyższe
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty
do najniższej ceny ofertowej
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.

