
Ogłoszenie nr 510189368-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.  

 

Gmina Jemielnica: Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy 

 

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: 566774-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540143878-N-2019, 540152479-N-2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Jemielnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53141323100000, ul. ul. Strzelecka  67, 

47-133  Jemielnica, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 23 500, e-mail 

inwestycje@jemielnica.pl, faks 77 46 23 510.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.jemielnica.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IB.271.12.2019  

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:  
1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy przedszkola i 

żłobka w Jemielnicy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Długiej w Jemielnicy. 2. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) budowę budynku przedszkola ( 5 oddziałów) i 

żłóbka (1 oddział) w zakresie: - strefy wejściowej/wiatrołap z klatką chodową i 

podnośnikiem, - 5 sal przedszkolnych z toaletami, szatniami i magazynami, - 2 sal 

żłobkowych (sypialnia niemowląt, sala zabaw) - sali wielofunkcyjnej - zaplecza socjalnego z 

blokiem żywieniowym - pomieszczeń biurowych - zaplecza sanitarnego, w tym dla osób 

niepełnosprawnych, - pomieszczeń magazynowych, - pomieszczeń gospodarczo-

technicznych. b) budowę dwóch zjazdów z drogi publicznej, c) budowę drogi wewnętrznej i 



chodników oraz parkingu dla samochodów osobowych na 19 stanowisk, d) budowę przyłącza 

i instalacji zewnętrznej wodociągowej, e) budowę przyłącza i instalacji zewnętrznej 

kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji technologicznej dla węzła żywienia z separatorem 

tłuszczu, f) budowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami 

rozsączającymi, g) budowę linii kablowej niskiego napięcia, h) budowę oświetlenia 

zewnętrznego terenu (linia zasilająca I latarnie), i) budowę kanalizacji kablowej pod 

przyłącze telekomunikacyjne, j) budowę pergoli, k) montaż urządzeń placu zabaw, l) montaż 

stojaków rowerowych, ławek I koszy na śmieci, m) montaż i wymianę ogrodzenia, n) 

ukształtowanie terenu, o) nasadzenia zieleni. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 

budowlanego: - liczba kondygnacji naziemnych: 2 - liczba kondygnacji podziemnych: 0 - 

powierzchnia netto budynku: 1386.5 m2 - powierzchnia całkowita budynku (po obrysie ścian 

zewn.): 1652.4 m2 - powierzchnia zabudowy: 1364.0 m2 - kubatura brutto: 6124 m3 3. 

Lokalizacja inwestycji: Jemielnica ul. Długa, działki nr 2937, 2935. UWAGA! Przedmiot 

zamówienia nie obejmuje budowy podziemnego zbiornika wody ppoż i punktu czerpania 

wody, tym samym Wykonawca nie wycenia tego zakresu w cenie ofertowej. 4. Na 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący 

zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: a) Projekt 

Budowlany zatwierdzony decyzją nr 117/19 z dnia 15.03.2019 r. zatwierdzającą projekt 

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, b) Opinia Geotechniczna określająca 

warunki gruntowo – wodne, c) Projekt Wykonawczy wszystkich dla poszczególnych branż, d) 

Projekt Wykonawczy – docelowa organizacja ruchu, e) Projekt Wykonawczy – organizacja 

ruchu na czas budowy, f) STWiOR dla poszczególnych branż, g) Przedmiary robót dla 

poszczególnych branż.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45112710-5, 45112723-9, 45214100-1, 45100000-8, 45110000-1, 

45233140-2, 45231300-8, 45111200-0, 45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45331210-1, 

45331220-4, 45331230-7, 45231000-5, 45311000-0, 45312000-7, 45232300-5  

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: 

Działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 poz.1986) Zamawiający unieważnił zamówienie publiczne z uwagi na fakt, cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający bezpośrednio 

przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia: 6 400 000,00 zł brutto.  

 



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.  
 


