
Ogłoszenie nr 500080895-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.

Gmina Przystajń: “Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności
300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn” w formule

“zaprojektuj i wybuduj”

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

PROW 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 625316-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 500071081-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przystajń, Krajowy numer identyfikacyjny 54868900000, ul. ul. Częstochowska  5,

42141   Przystajń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 319-11-53, 319-11-54, e-mail

drogi@gminaprzystajn.pl, faks 34 319-17-32.

Adres strony internetowej (url): www.bip.przystajn.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
“Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie

ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn” w formule “zaprojektuj i wybuduj”

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 zaprojektowanie i budowa dodatkowego naziemnego zbiornika na

wodę pitną o pojemności 300 m3 (Zbiornik z paneli stalowych galwanizowanych z membraną

EPDM - wariant nr 2 w koncepcji) oraz zbiorników na popłuczyny wraz z pompownią oraz
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niezbędną infrastrukturą dla ujęcia wody w miejscowości Przystajń poprzez: • Wykonanie

dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych zgodnie z wytycznymi

zawartymi w Programie Funkcjonalno-użytkowym, • Uzyskanie wymaganych przepisami

uzgodnień i pozwoleń w tym prawomocnego pozwolenia na budowę, • Opracowanie

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu dla robót budowlanych, •

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowana dokumentację, •

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub

zgłoszenie obiektu do użytkowania (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), •

Oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45240000-1

Dodatkowe kody CPV: 71200000-0, 71300000-1, 71500000-3, 45000000-7, 45223800-4,

45230000-8, 45233120-6, 45231400-9

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:

Nie złożono ofert w postępowaniu

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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