
Ogłoszenie nr 510186120-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.

Gmina Lwówek Śląski: Remont dachu budynku kaplicy cmentarnej w Lwówku Śląskim przy
ulicy Warsztatowej

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: 587481-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000000, ul. al. Wojska
Polskiego  , 59-600  Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail
urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista
/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu budynku kaplicy cmentarnej w Lwówku Śląskim przy ulicy Warsztatowej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IN.271.47.2019.AM
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 wykonanie robót budowlanych polegających na Remoncie dachu
budynku kaplicy cmentarnej w Lwówku Śląskim przy ulicy Warsztatowej w oparciu o
dokumentację projektową, decyzję pozwolenia na budowę nr 56/2017 z dnia 14.03.2017 r. i
decyzję nr 897/19 z dnia 20.05.2019 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - rozbiórkę
instalacji odgromowej; - rozbiórkę istniejącego pokrycia dachu z łupka naturalnego wraz z jego
klasyfikacją przy udziale Inspektora Nadzoru i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z
obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi; - sporządzenie protokołu uzgodnień
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z klasyfikacji materiału z rozbiórki pokrycia dachu; - wykonanie miejscowych napraw więźby
dachowej; - impregnacja więźby dachowej preparatami ogniochronnymi, grzybobójczymi i
owadochronnymi; - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej dachu nad częścią
użytkową poddasza; - przemurowanie kominów; - wykonanie remontów lukarn wraz z
montażem nowej stolarki okiennej; - wykonanie czyszczenia elementów z piaskowca oraz
miejscowych napraw ścian w pasie okapowym oraz na szczytach ścian od wysokości gzymsu
górnego do szczytu wraz z obróbką kamienną szczytów; - wykonanie nowego ołacenia połaci
dachowej wraz z ułożeniem membrany dachowej, nowych obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych; - wykonanie pokrycia dachu z łupka wraz z płotkami śniegowymi, stopniami i
ławami kominiarskimi oraz systemowymi wyłazami dachowymi; - wykonanie ochronnej
instalacji odgromowej wraz z pomiarami. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest
w dokumentacji projektowej, która stanowi Integralną część opisu przedmiotu zamówienia w
odniesieniu jedynie do remontu dachu kaplicy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45262522-6, 45410000-4, 45421000-4, 45443000-4,
45111220-6, 45310000-3

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:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.
Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm), zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu została złożona jedna
oferta. Cena oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przekracza
kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania, w związku z
powyższym zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

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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