
Ogłoszenie nr 510192934-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.

Zespół Szkół: Utwardzenie placu kostką brukową przy warsztatach szkolnych Zespołu Szkół w
Piaskach

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
"Pr@ktycznie najlepsi w zawodach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558486-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 20004100000000, ul. ul. Partyzantów  19, 21-050 
Piaski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 821 001, e-mail zspiaski.sekretariat@op.pl, faks
815 821 001.
Adres strony internetowej (url): www.zspiaski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utwardzenie placu kostką brukową przy warsztatach szkolnych Zespołu Szkół w Piaskach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
6/2019

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: "Utwardzenie placu kostką brukową przy warsztatach szkolnych
Zespołu Szkół w Piaskach". 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a.
Zakres robót obejmuje demontaż obrzeży, krawężników oraz nawierzchni z kostki brukowej
betonowej ułożonej w części placu wewnętrznego szkoły. b. Wykonanie podbudowy z kruszyw
łamanych na istniejącej nawierzchni z trylinki betonowej i ułożenie nowej nawierzchni z kostki
betonowej. c. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ Behaton gr 8 cm (kolor do



uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia) na terenie Zespołu Szkół w3 z 12
Piaskach. d. Powierzchnia zabudowy placu wynosi - 1 678,90 m2 e. Inne prace i roboty
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizację zaplecza
budowy, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na
skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych, uporządkowanie terenu
budowy,świadczenie nieodpłatnych usług serwisowych w pełnym zakresie przez okres nie
krótszy niż okres gwarancji. 2.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 3.Materiał rozbiórkowy (kostka
brukowa) należy przekazać Zamawiającemu, koszt powinien być wliczony w ogólną wartość
zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie, 4. Inne materiały rozbiórkowe (gruz itp.) należy
wywieźć i zutylizować, koszt powinien być wliczony w ogólną wartość zamówienia i nie
podlega odrębnej zapłacie, 5. Przedmiar robót budowlanych ma charakter pomocniczy przy
wycenie zamówienia i nie może stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń finansowych -
(załącznik nr 9 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że przedmiar robót stanowi jedynie podstawę
informacyjną, nie jest obligatoryjny dla wykonawców i ma być traktowany jako pomocniczy do
określenia wynagrodzenia ryczałtowego. 6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie,
gdzie będą realizowane roboty będące przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 7.
Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa
dokumentacja techniczno-projektowa stanowiąca załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, która obejmuje: a. Przedmiar robót, b. Mapa stan istniejący i
projektowany. Załączniki te stanowią integralną część SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2

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:
Zamawiający unieważnia postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ponieważ oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć ma sfinansowanie
zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej 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.


