Ogłoszenie nr 500055846-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.
Buk: PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY SPORTOWEJ W PARKU HARCERZA W BUKU - ETAP I
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny
98007900000, ul. ul. Dobieżyńska 27, 64320 Buk, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.
618 140 121, e-mail mgokbuk@poczta.onet.pl, faks 618 140 121.
Adres strony internetowej (url): www.mgokbuk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY
SPORTOWEJ W PARKU HARCERZA W BUKU - ETAP I
Numer referencyjny MGOK.3411.04.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku
Strzelnicy Sportowej w Parku Harcerza w Buku - etap I Inwestycja jest podzielona na dwa etapy
realizacji: I etap obejmuje realizację robót remontowo-budowlanych w zakresie budynku wraz z
instalacjami, elewacją, nadbudowę istniejących ogrodzeń na koronie oraz naprawę kulochwytów,
skarp wraz z wykonaniem nowych nasadzeń; Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został
określony w dokumentacji projektowej.
II.5) Główny Kod CPV: 45111100-9
Dodatkowe kody CPV:
45111291-4,
45111200-0,
45233200-1,
45261210-9,
45261320-3,
45262311-4,

45421152-4,
45421132-8,
45421141-4,
45421131-1,
45262321-7,
45432110-8,
45321000-3,
45410000-4,
45442110-1,
45331210-1,
45332300-6,
45223810-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający przeprowadził uprzednio postępowanie o udzielenie zamówienia - numer ogłoszenia:
513515-N-2018 z dnia 2018-02-02 r., które na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zostało
unieważnione. Zgodnie bowiem z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 19 lutego
2018r.godz. 11:50 nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi
przesłanka udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4, ponieważ w przeprowadzonym
uprzednio postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w
istotny sposób zmienione
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
„WOMASZ” MARCIN WOŹNY PROJEKTOWANIE, BUDOWA I WYPOSAŻANIE
STRZELNIC, womasz@womasz.pl, ul. Wczasowa 30, Karpicko, 64-200, Wolsztyn, kraj/woj.
wielkopolskie

