
28.06.2018

1/2

Ogłoszenie nr 500149533-N-2018 z dnia 28-06-2018 r.

Gmina Janowice Wielkie: „Zagospodarowanie skweru Dz. nr 512/2 obr. Janowice Wielkie
polegające na ustawieniu elementów małej architektury, tj. ławek, stołów, stojaków na rowery
oraz budowę kontenerowej (prefabrykowanej) toalety publicznej wraz z przyłączami Etap I”

  
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 
PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 571768-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Janowice Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 23082166400000, ul. ul. Kolejowa  2,
58520   Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 515 124, e-mail
ugjanowice@poczta.onet.pl, faks 757 515 124. 
Adres strony internetowej (url): http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Zagospodarowanie skweru Dz. nr 512/2 obr. Janowice Wielkie polegające na ustawieniu
elementów małej architektury, tj. ławek, stołów, stojaków na rowery oraz budowę kontenerowej
(prefabrykowanej) toalety publicznej wraz z przyłączami Etap I”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UG.2710.ZS.2.2018

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: 

Opracowany projekt obejmuje zagospodarowanie części dz. nr 512/2 wraz z przyłączami
wodociągowym, kanalizacyjnym oraz elektroenergetycznym dla kontenerowej toalety
publicznej. W ramach zagospodarowania części działki nr 512/2 wykonane zostaną: roboty
przygotowawcze i rozbiórkowe, przeniesienie wiaty przystankowej i pojemników do segregacji
odpadów, oświetlenie uliczne (m.in. jeden słup oświetleniowy i dwie oprawy LED), przyłącza do
toalety kontenerowej, roboty nawierzchniowe, elementy małej architektury (trzy komplety
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stołów parkingowych wraz z ławkami, trzy kosze na śmieci, trzy stojaki na rowery), roboty
wykończeniowe (humusowanie z obsianiem). Szczegóły dotyczące zakresu prac określa Projekt
Budowlany oraz Przedmiar Robót. Instalacje wod-kan Woda – woda zimna doprowadzona
będzie z sieci zewnętrznej do komory technicznej. Instalacja wyposażona jest w mechaniczny
licznik wody umieszczony w komorze technicznej. Instalacja wodna wykonana będzie z rur ½”.
Kanalizacja sanitarna – odprowadzona będzie kanałem PCV Ø 110 do kanalizacji zgodnie z
warunkami przyłączenia do sieci. Kanalizacja deszczowa – odprowadzona będzie rurą spustową
na teren. Instalacja wentylacji Wentylacja grawitacyjna – komory technicznej kratką
wentylacyjną w ścianie zewnętrznej 14 x 14 cm Instalacja ogrzewania Złączka do węża, kratka
ściekowa – złączka do węża umieszczona jest w komorze technicznej dostępna po otwarciu
drzwiczek serwisowych. Podłogową kratkę ściekową umieszczono w pobliżu miski ustępowej.
Podłoga wykonana w spadku do kratki ściekowej. Wszystkie zastosowane materiały muszą
posiadać odpowiednio wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia
stosowane w Polsce. Szczegóły dotyczące zakresu prac określa Projekt Budowlany – Etap I.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112710-5

 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231300-8, 31321000-2

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:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 .pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.
 
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. 


