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Ogłoszenie nr 500049461-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego: Remont boiska szkolnego
wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku
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
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600012-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27844500000, ul. ul. Gnilna 3, 80847
Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 209 950, e-mail sekretariat@osm.gdansk.pl, faks 583 209 950.
Adres strony internetowej (url): www.osm.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Publiczna szkoła artystyczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku Etap I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
II/2718/P/2017/SEK/KP
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie boiska szkolnego znajdującego się przy
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont części ogrodzenia w bezpośrednim
sąsiedztwie boiska (zwanego dalej „Roboty lub Robotami”) 2. Zakres robót do wykonania w ramach Etapu I obejmuje w szczególności: 1)
Roboty ziemne, w których zakres wchodzą m.in.: a) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych; b) Usunięcie warstwy
ziemi urodzajnej (humusu); c) Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej; d)Rozebranie na czas
budowy z ponownym montażem fragmentu ogrodzenia od strony ul. Gnilnej z siatki na słupkach stalowych obetonowanych wraz z
podmurówką poniżej terenu; e) Demontaż starych bramek; f) Wywiezienie gruzu; 2) Remont instalacji deszczowej, w której zakres wchodzi
m.in.: a) Likwidacja części trasy tj demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych;
b) Drenaż nowej nawierzchni wraz z montażem studzienek systemowych PCV/PE; c) Przełożenie instalacji poza obrys boiska, tj wykonanie
nowego kanału wraz z montażem nowych studni rewizyjnych z kręgów betonowych; 3) Remont nawierzchni boiska, w której zakres wchodzi
m.in.: a) Podbudowa z piasku; b) Podbudowa z kruszyw łamanych; c) Nawierzchnia ze sztucznej trawy; d) Wykonanie ogrodzenia
technicznego terenu boiska wraz z obrzeżem, siatką i piłkochwytami; e) Montaż nowych bramek. Uwaga: Dokumentacja projektowa zawiera
zakres prac związany z Etapem I oraz II Zamówienia. Niniejszy zakres przedmiotu zamówienia dotyczy wyłącznie robót budowlanych
związanych z Etapem I (zgodnego między innymi z pomocniczym przedmiarem robót dołączonym do załącznika nr 1 do SIWZ). Etap II prac
będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia przeprowadzonego przez Zamawiającego w późniejszym terminie. 3. Pozostałe uregulowania
dotyczące zakresu robót Etapu I zostały określone w dokumentacji projektowej wraz z rysunkami, przedmiarze robót (który został załączony
do niniejszej SIWZ wyłącznie w celach poglądowych), stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45112000-5, 45111240-2, 45212222-1, 45310000-3, 45330000-9, 45340000-2

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
NAZWA: Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku Etap I
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr II/2718
/P/2017/SEK/KP na Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku Etap I
ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
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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.
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