
Ogłoszenie nr 500050231-N-2017 z dnia 27-10-2017 r.

Gmina Łuków: ROZBUDOWA BUDYNKU ZS DĄBIE
  

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: 595346-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łuków, Krajowy numer identyfikacyjny 71158244000000, ul. ul. Świderska  12, 21400  
Łuków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 257 982 392, e-mail info@lukow.ug.gov.pl, faks
257 982 439. 
Adres strony internetowej (url): www.lukow.ug.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZS DĄBIE

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PI.271.1.9.2017

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: 

Zakres robót obejmuje: - Roboty rozbiórkowe - Roboty ziemne - Roboty fundamentowe -
Roboty murowe nadziemia - Roboty konstrukcyjne betonowe - Wykonanie dachu – konstrukcja -
Izolacja połaci dachowej Kubatura rozbudowy wynosi: 2440,44 m3 Powierzchnia zabudowy
rozbudowy wynosi: 296,47 m² Powierzchnia całkowita rozbudowy wynosi: 531,01 m²
Powierzchnia użytkowa rozbudowy wynosi: 321,52 m² Wysokość do kalenicy rozbudowanego
budynku: 10,63 m Długość budynku rozbudowy: 19,49 m Szerokość budynku rozbudowy: 18,58
m Roboty należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 760/2017 z dnia 12 września
2017 roku – znak sprawy: B.6740.712.2017.ZR oraz projektem budowlanym, przedmiarem robót
oraz STWIOR. Zakres robót obejmuje również obsługę geodezyjną inwestycji, sporządzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wykonanych robót. Realizacja inwestycji
przewidziana jest na lata 2017 – 2018. Wynagrodzenie wykonawcy w roku 2017 nie może
przekroczyć 190 000 zł brutto. Pozostałe wynagrodzenie płatne w 2018 roku.



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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45214000-0

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. 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.
Zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę brutto 540 000,00
zł. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 599 603,57 zł.

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. 


