
Ogłoszenie nr 91292 - 2017 z dnia 2017-06-01 r. 

Łuków: Budowa świetlicy w miejscowości Zalesie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 "Wspieranie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 66841 - 2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 

nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łuków, krajowy numer identyfikacyjny 71158244000000, ul. ul. 
Świderska  12, 21400   Łuków, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 257 982 392, faks 257 982 439, 
e-mail info@lukow.ug.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.lukow.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym 
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa świetlicy w miejscowości Zalesie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
PI.271.1.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
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 budowa świetlicy w miejscowości Zalesie na dz. nr ewid. dz. 
597/8. Kubatura wynosi: 3 274,70 m3 (w tym ujęto kubaturę części budynku, które nie są 
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zamknięte z wszystkich stron, lecz są przykryte - portyk). Powierzchnia KONDYGNACJI NETTO 
wynosi: 359,58 m² w tym: 1. Powierzchnia UŻYTKOWA wynosi: 268,61 m² 2. Powierzchnia 
RUCHU wynosi: 80,31 m² 3. Powierzchnia USŁUGOWA (kotłownia) wynosi: 10,66 m² 
Powierzchnia CAŁKOWITA KONDYGNACJI wynosi: PARTER: 436,26 m² PODDASZE 
NIEUŻYTKOWE*: 432,60 m² RAZEM: 868,86 m². Wysokość budynku: 10,77 m Długość 
budynku: 31,04 m Szerokość budynku: 16,52 m W ramach budynku świetlicy wiejskiej 
projektuje się dwie części: - część ogólną z salą spotkań (świetlica duża) przeznaczoną do 
przebywania ponad 50 osób nie będących jaj stałymi użytkownikami, zapleczem świetlicy, 
holem wraz z zapleczem sanitarnym oraz mniejszą salą spotkań (świetlica mała) przeznaczoną 
do przebywania nie więcej niż 50 osób; - część dedykowaną Ochotniczej Straży Pożarnej z 
odrębnym wejściem, garażem dla wozu i sprzętu strażackiego, szatnią z zapleczem sanitarnym 
oraz biurem. Ponadto część przeznaczona dla OSP będzie miała połączenie z częścią ogólną 
umożliwiającą wspólne korzystanie z sali spotkań; W celu obsługi całego budynku projektuje 
się dodatkowo kotłownię oraz pomieszczenie na odpady - obydwa dostępne z zewnątrz. 
Oprócz budynku należy wykonać infrastrukturę towarzyszącą obejmującą: - zbiornik gazu 
(2,7m3) wraz z przyłączem (zasilany w ramach umowy z dostawcą gazu), - zbiornik na 
nieczystości ciekłe (8m3) wraz z przyłączem (opróżniany poprzez uprawniony podmiot), - 
przyłącze energetyczne i wodociągowe, - miejsca postojowe w liczbie 22 (w tym 2 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), - dojazd pełniący funkcję drogi pożarowej oraz 
placu manewrowego dla samochodów osobowych, podjazd dla wozu strażackiego OSP, - 
dojścia, opaski oraz elementy drugorzędne np. schody, pochylnie, murki oporowe, wykonanie 
trawników i nasadzeń z drzew i krzewów. Zakres robót obejmuje również obsługę geodezyjną 
inwestycji, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wykonanych robót. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

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

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45400000-1, 45310000-3, 45233120-6, 45231000-5, 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
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. 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę brutto 1 200 
000,00 zł. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 1 799 700,00 zł. W związku z powyższym 
Zamawiający postanowił jak na wstępie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami 
Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta: 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

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) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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