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Ogłoszenie nr 500015785-N-2018 z dnia 22-01-2018 r.
Gmina Miasto Augustów: „Budowa terenu rekreacyjnego – placu zabaw i placu fitness nad rzeką
Nettą przy ul. Rybackiej w Augustowie, INW/01/160/1”.
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: 612495-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. ul. 3 Maja 60,
16300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail
Renata.Wojtuszko@urzad.augustow.pl, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.augustow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa terenu rekreacyjnego – placu zabaw i placu fitness nad rzeką Nettą przy ul. Rybackiej
w Augustowie, INW/01/160/1”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.61.2017
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na powietrzu dla
osób w każdym wieku. Zaprojektowano konstrukcję monolityczną w kształcie „łodzi”,
definiującą temat przewodni całego placu. Miejsce będzie wydzielone za pomocą drewnianych
ław z donicami. Ławy będą otwarte na dwie strony – umożliwiając siedzenie zarówno od strony
placu zabaw oraz od strony chodnika. 2. Zakres przedmiotu zamówienia 1) obsługa geodezyjna,
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2) demontaż istniejących elementów wyposażenia placu zabaw i przeniesienie w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, 3) wykonanie konstrukcji żelbetowej monolitycznej struktury o
kształcie zbliżonym do „statku”, 4) montaż urządzeń i elementów placu zabaw dla dzieci i
siłowni zewnętrznej zgodnie z wytycznymi ich montażu, 5) wykonanie nawierzchni
utwardzonych- chodniki, nawierzchni bezpiecznej EPDM i z piasku, 6) wykonanie i montaż
siedzisk drewnianych, 7) wykonanie oświetlenia ciągów pieszych, 8) wykonanie zraszaczy oraz
przyłącza wody do nich, 9) likwidacja fragmentu przyłącza wodnego i kanalizacyjnego,
zlokalizowanego w granicach opracowania, 10) zagospodarowanie terenu placu zabaw i siłowni
zewnętrznej, 11) wykonanie tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z placu zabaw i
siłowni plenerowej. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlano montażowych określają: dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt wykonawczy) z
przedmiarami robót, SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, dostępne są
jako załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45400000-1, 45432112-2, 45311100-1, 45311200-2,
45112723-9, 37535200-9, 45111300-1, 45111200-0, 45212200-8

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 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ nie wpłynęła 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.
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