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Ogłoszenie nr 510133356-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.
Gmina Zebrzydowice: Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów
ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - dostosowanie bocznej klatki schodowej do
wymogów ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną.
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: 552500-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zebrzydowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27658090000000, ul. ul. ks. A. Janusza
6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 755 107, e-mail
ug@zebrzydowice.pl, faks 324 693 266.
Adres strony internetowej (url): www.zebrzydowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż., zapewnienie
bezpieczeństwa w budynku - dostosowanie bocznej klatki schodowej do wymogów ppoż.
zgodnie z ekspertyzą techniczną.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.9.2019
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:
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do
wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo oraz
otrzymanie pozytywnego protokołu odbioru z Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie i od
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie /w przypadku wydania decyzji o
pozwoleniu na budowę/ dla budynku Urzędu Gminy zlokalizowanego w Zebrzydowicach przy
ul. ks. A. Janusza 6. Roboty budowlane muszą być prowadzone w taki sposób aby nie zakłócały
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pracy funkcjonowania Urzędu Gminy i pozostałych instytucji zlokalizowanych w obiekcie. W
budynku tym posiada swoją siedzibę Urząd Gminy w Zebrzydowicach, Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, Bank Spółdzielczy oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje Program Funkcjonalno
– Użytkowy. Zadanie do realizacji w latach 2019 – 2020 r. W roku 2019 do wykorzystania
kwota do wysokości 55.000,00 zł
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV: 35100000-5, 45343000-3, 45215000-7

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 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień
publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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.
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