Ogłoszenie nr 500161032-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Płoskinia: Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chruścielu 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: Gmina Płoskinia, Krajowy numer identyfikacyjny 54600600000,
ul. Płoskinia 8, 14526 Płoskinia, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel.
556 208 600, e-mail ugploskinia@braniewo.net.pl, faks 0-55 620 8602.
Adres strony internetowej (url): http://ploskinia-ug.bip-wm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Szkoły Podstawowej
w Chruścielu
Numer referencyjny SO-I.271.18.2018
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: Przebudowa Szkoły Podstawowej w
Chruścielu. Przedmiotem zmówienia jest realizacja zadania na terenie budynku szkoły
podstawowej, w której zmieni się sposób użytkowania poddasza nieużytkowego na
pomieszczenia dydaktyczne. Budynek szkoły jest zlokalizowany na działce nr 21/1 obręb
Chruściel, Gmina Płoskinia. Zmiana sposobu użytkowania będzie obejmować przestrzeń
istniejącego poddasza nieużytkowego. Z niezagospodarowanej przestrzeni zostaną
wydzielone 3 sale lekcyjne oraz zaplecze sanitarne dla uczniów oraz dla personelu. Na
potrzeby ewakuacji dobudowane zostaną schody zewnętrzne o konstrukcji stalowej.
Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót i przedmiar robót
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45400000-1,
45300000-0
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 66 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
uzasadnienie prawne; postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
zmówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 4. "w postępowaniu prowadzonym
uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty
lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z
postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione"
uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadnia do dnia 19.06.2018r.
do godz. 10,00 (termin składania ofert) nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie Nr SOI.271.15.2018 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp „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 niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
P.H.U. „WOOD-MAR” Marcin Paczkowski, , Sowińskiego 11A/10, 14-500, Braniewo,
kraj/woj. warmińsko - mazurskie
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

