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Ogłoszenie nr 500156003-N-2018 z dnia 05-07-2018 r.
Gmina Kamieńsk: BUDOWA BOISKA W PYTOWICACH WRAZ ZE ZJAZDEM Z DROGI
POWIATOWEJ
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: 563735-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kamieńsk, Krajowy numer identyfikacyjny 59064828000000, ul. ul. Wieluńska 50,
97360 Kamieńsk, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 817 123, e-mail
kamiensk@kamiensk.com.pl, faks 446 817 153.
Adres strony internetowej (url): www.kamiensk.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA BOISKA W PYTOWICACH WRAZ ZE ZJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IOŚ.271.4.2018
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:
Przedmiot zamówienia obejmuje: - budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 52 x 34 m o
nawierzchni naturalnej trawiastej - budowa boiska do siatkówki o wymiarach 24 x 15 m o
nawierzchni naturalnej trawiastej - montaż piłkochwytów, bramek, słupków do siatkówki,
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ławek, koszy na śmieci - montaż ogrodzenia terenu boiska o wysokości ok. 180 cm wraz z
bramą i furtka - wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3931E - obsługa
geodezyjna inwestycji
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1
Dodatkowe kody CPV: 45233120-6

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:
W zawiązku z tym, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
zgodnie art. 93. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
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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