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Ogłoszenie nr 510090577-N-2019 z dnia 09-05-2019 r.
Urząd Gminy Puck: Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Swarzewie.
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: 537460-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 19051973700000, ul. ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6732096 w. 40,
e-mail ugpuckinwest@pro.onet.pl, faks 586 732 737.
Adres strony internetowej (url): bip.gmina.puck.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Swarzewie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.RB.271.5.2019
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:
Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Swarzewie obejmuje: 1. zieleń urządzoną, 2. plac zabaw (nawierzchnia – piasek atestowany), 3. ścieżki piesze dołączone do
ciągu pieszo jezdnego (nawierzchnia – kostka typu „naturo” grub. 6cm), 4. siłownię na powietrzu (nawierzchnia – piasek atestowany), 5. elementy małej architektury
takie jak: ławki parkowe – 6 kpl, pojemniki na śmieci- 3 kpl, tablica informacyjna – 1 kpl, ogrodzenie placu zabaw z segmentów i słupków – około 70 mb; 6.
urządzenia na placu zabaw: huśtawka podwójna - 1 kpl, zestaw ze zjeżdżalniami, wieżami i mostem – 1 kpl, huśtawka ważka – 1 kpl, karuzela tarczowa z siedziskami
– 1 kpl, drabinka wielofunkcyjna – 1 kpl, linarium stożek – 1 kpl, samochodzik – 2 kpl, stoliki do szachów – 2 kpl, stojaki na rowery – 2 kpl; 7. urządzenia siłowni
plenerowej: rower - 1 kpl, jeździec – 1 kpl, biegacz – 1 kpl, orbitrek – 1 kpl, twister – 1 kpl, stepper – 1 kpl.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-8

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:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w postępowaniu nie złożono żadnej oferty
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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