Ogłoszenie nr 500204953-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.
Urząd Miejski w Kowarach: „Remont elewacji budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kowarach” w
ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki
Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 20142020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura
spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3-6.3.3
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ. Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0011/16
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
Zadanie realizowane w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6
Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,
Poddziałanie: 3-6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ. Nr projektu:
RPDS.06.03.03-02-0011/16
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597626-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Pocztowa 5, 58-530 Kowary ul. Pocztowa 5, postępowanie
przeprowadza Gmina Miejska Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary.
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Kowarach, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. 1-go Maja , 58530 Kowary,
woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 718-24-16, e-mail burmistrz@kowary.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.kowary.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Remont elewacji budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kowarach” w ramach zadania: Renowacja
części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej,
Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3-6.3.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów – ZIT AJ. Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0011/16
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.271.52.2018
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:
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont elewacji budynku przy ul. Pocztowej 5 w Kowarach” w
ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki
Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 20142020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura
spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3-6.3.3
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ. Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0011/16
Zadanie obejmuje remont elewacji budynku w tym: - ustawienie rusztowania, - rozebranie rur
spustowy z PVC, - rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku, - wykucie
podokienników zewnętrznych, - odbicie tynków zewnętrznych cementowo- wapiennych na
ścianach, filarach itp., - przygotowanie i naprawa podłoża - czyszczenie powierzchni muru, uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III, - wykonanie spadków pod obróbki
blacharskie, - osadzenie podokienników z blachy tytan – cynk, - wykonanie tynków na ścianach
szpachlą wygładzającą, - wykonanie dwukrotnego gruntowania, - malowanie tynków zewnętrznych
farbami silikatowymi, - montaż rur spustowych o średnicy 10 cm, - dwukrotne malowanie
elementów metalowych, 4. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot
zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45443000-4
Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45410000-4, 45453000-7, 45262522-6, 45430000-0
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:
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert,
określonym w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. do dnia 20.08.2018 r. do godz. 09:45 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia

postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.

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.

