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Ogłoszenie nr 500246848-N-2018 z dnia 15-10-2018 r.
Gmina Przecław: Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w Przecławiu –
ETAP 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: 605484-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przecław, Krajowy numer identyfikacyjny 54412500000, ul. ul. Jana Kilińskiego 7,
39320 Przecław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 175 813 119, e-mail
dpas@przeclaw.org, faks 175 813 116.
Adres strony internetowej (url): www.bipgminaprzeclaw.pl
Adres profilu nabywcy: REGON 690581927
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w Przecławiu – ETAP 1
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UIOŚiGG.271.18.2018
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w
Przecławiu – ETAP 1. W ramach zadania planuję się budowę dwóch segmentów na środku
boiska (patrząc od osi boiska dwa sąsiadujące ze sobą segmenty) Projektuje się budowę
zadaszenia nad trybunami od strony zachodniej. Zadaszenie składać się będzie z poszczególnych
modułów. Każdy moduł może być budowany samodzielnie lub łączony grupowo. Moduł składa
się z dwóch słupów dwugałęziowych, wspartej na nich ramie oraz płatwi łączących te moduły.
Zadaszenie konstrukcji stalowej, przykryte blachą stalową trapezową powlekaną T55 o spadku
15% ( 8,530). Na wysokości 40 cm na konstrukcji zadaszeń projektuje się dodatkowy rząd
siedzeń. Konstrukcja stalowa malowana farbami chlorokauczukowymi 2 x na kolor grafitowy.
Dach – blacha trapezowa w kolorze grafitowym. Obróbki i orynnowanie z blachy stalowej
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powlekanej, kolor grafit. Za siedziskami projektuje się panel z płyty jednokomorowej
poliwęglanowej w kolorze grafitowym. Kostka betonowa i obrzeża w kolorze szarym.
Fundamentowanie bezpośrednie na stopach fundamentowych, żelbetowych, wylewanych na
mokro oraz fundamentach słupowych dla podparć pośrednich siedzisk. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera: - Dokumentacja projektowa: • Dokumentacja projektowa
Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w Przecławiu – Załącznik nr 7A, •
Przedmiar robót: Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w Przecławiu –
Załącznik nr 7B, • STWIOR: Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w
Przecławiu – Załącznik nr 7C, Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią
jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac
budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany
jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie
umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z
żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikający z
dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej. W/w zakres robót Wykonawca może ująć, jako odrębne pozycje
kosztorysu ofertowego z kalkulacjami własnymi bądź uwzględnić w kosztach ogólnych
kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nie uwzględnienia w odrębnych pozycjach kosztorysu
ofertowego Zamawiający uzna, że zostały uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu
ofertowego. 3. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych projektów
technicznych, specyfikacji technicznych, przedmiarów, a zauważone rozbieżności, roboty, które
ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie, są błędnie sprzedmiarowane lub są zbędne, zgłosić
pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu. 4. Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i
nieścisłości zauważone w załączonej dokumentacji przetargowej jak również propozycje
zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych, materiałów, urządzeń i wyrobów
zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami. 5. Wykonawca zobowiązany jest do
zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym zapewnienia energii elektrycznej i wody.
6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy
osoby wykonujące czynności opisane poniżej w ppkt 3 przy realizacji zamówienia. 1) Sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: a) Wykonawca, w
terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kompletną listę
pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie
osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób. b) Wykonawca
zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób,
nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. c) Wykonawca zobowiązuje się, że
Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w liście pracowników przeznaczonych do
realizacji zamówienia będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do
kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie
przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy pracę
osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. b) Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot
umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane
w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. c)
Za niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot
umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy,
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w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę wykonywała czynności przy realizacji zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały wymienione poniżej w ppkt 3. d)
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się
przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez
osoby będące zatrudnione na podstawie umowy o pracę. e) Wykonawca zobowiązany jest do
wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich
osób wykonujących czynności wymienione w poniżej w ppkt 3 oraz umożliwiających
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 3) Rodzaje czynności
niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia: Prace przy: robotach rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, prace
przy montażu konstrukcji zadaszenia oraz nawierzchni trybun.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV: 45112720-8, 45223800-4, 45100000-8, 45200000-9, 45400000-1

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:
Zamawiający Gmina Przecław informuje, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1589 ze zm.) unieważnia
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa
zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w Przecławiu – ETAP1”. Zgodnie z
postanowieniami w/w przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia
się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z
zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania
ofert tj. do dnia 03.09.2018 r. do godz. 10:30 nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na
względzie należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na w/w podstawie
prawnej.
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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