
Ogłoszenie nr 510072714-N-2019 z dnia 12-04-2019 r. 

Gmina Pęcław: "Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w 
miejscowości Piersna" 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  
Nazwa projektu lub programu  
działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w Ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  
Numer ogłoszenia: 530970-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Pęcław, Krajowy numer identyfikacyjny 39064737000000, ul. Pęcław  28, 67-221  Białołęka, woj. 
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 317 135, e-mail gmina@peclaw.eu, faks 768 317 033.  
Adres strony internetowej (url): www.peclaw.eu  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
"Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w miejscowości Piersna" 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
BP.271.2.2019 

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:  
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Piersna dz. nr 100/36. 
Powierzchnia całkowita budynku wynosi ok. 132,7 m², jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Układ 
konstrukcyjny - prosty, podłużny. Ściany wzniesione są z cegły ceramicznej, na zaprawie cem.-wapiennej. Dach 
drewniany o nachyleniu 8º, dwuspadowy, pokryty papą. Zakres prac do wykonania: remont bieżący pomieszczeń 
świetlicy - wiatrołap, sala, aneks kuchenny, sanitariaty, magazyn; montaż sufitu podwieszanego, wymiana stolarki 
drzwiowej wewnętrznej; remont dachu płaskiego wraz z dociepleniem; remont elewacji - wykonanie docieplenia 
styropianem wraz z nową kolorystyką; wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi; opaska 
wokół budynku - naprawa izolacji pionowej; montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej do 5,2 kW; dostawa i montaż 
piłkochwytów, dostawa i montaż magazynu podręcznego blaszanego na sprzęt świetlicowy, elementy różne - 
dostawa i montaż; wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oaz przyborów sanitarnych i zbiornika KS; 
wykonanie instalacji CWU - zasilania z podgrzewaczy; wymiana instalacji elektrycznej z wymianą osprzętu 
instalacyjnego. Zakres robót określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiar robót branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 
 
Dodatkowe kody CPV: 45223210-1, 45262500-6, 45420000-7, 45261210-9, 44220000-8, 45324000-4, 
45442100-8, 45432000-4, 45320000-6, 45421146-9, 45430000-0, 45331210-1, 45111200-0, 45332000-3, 
45310000-3, 45111200-0 

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: 

Unieważnia się postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień - 

żadna oferta nie wpłynęła do upływu terminu składania ofert. 
 
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.  

 


