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Ogłoszenie nr 500230606-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy: Remont zaplecza
sanitarnego bloku sportowego – parter, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Curie –

Skłodowskiej w Oleśnicy
  

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: 599457-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy, Krajowy numer
identyfikacyjny 18957500000, ul. ul. Wojska Polskiego 67/69  , 56400   Oleśnica, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 143 041, e-mail sekretariat@zsp.olesnica.pl, faks
713 143 041. 
Adres strony internetowej (url): http://zsp.olesnica.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont zaplecza sanitarnego bloku sportowego – parter, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Marii Curie – Skłodowskiej w Oleśnicy

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: 

Remont pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku sportowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy dz. nr 5/14 AM23 – przebudowa ścianek działowych, remont
tynków, wykonanie okładzin ceramicznych, wymiana instalacji wod-kan i co, armatura sanitarna,
wymiana stolarki drzwiowej, remont posadzek, prace malarskie, wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej dla zespołu pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku sportowego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy dz. nr 5/14 AM23. Szczegółowy opis zawiera załączona
dokumentacja techniczna, w szczególności projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis
przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji
projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe,
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wzorcowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Załączone do SIWZ przedmiary
traktować należy jedynie pomocniczo, cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym projektem i STWiOR. Kody
opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
przedmiot główny: kod CPV: 45453000-7, 45331000-6)

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45331000-6

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:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy, ponieważ w
wyznaczonymterminie nie została złożona żadna oferta.
 
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. 


