
Ogłoszenie nr 510165587-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim: Przebudowa i
rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

przy ul. Paderewskiego 22 – II etap

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: 577138-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, Krajowy numer identyfikacyjny 89289500000000, ul. Ul.
Paderewskiego  22, 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227752311, e-mail biblioteka@nowydwormaz.pl,
faks 7752311. 
Adres strony internetowej (url): www.bibliotekanowydwormaz.naszbip.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 22 – II
etap

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
BIB.271.5.2019

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. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 22 – II etap”. CPV – 45000000-7 – Roboty budowlane, 45300000-0 – Roboty
instalacyjne w budynkach, 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i
sanitarne, 45331210-1 – Instalowanie wentylacji. 2. Zakres prac: 1) Wykonać remont pomieszczeń biurowych na II piętrze: pomieszczenia:
B.2.09, B.2.10, B.2.11, B.2.12, B.2.13 – pełny zakres, według dołączonej dokumentacji projektowej dla tych pomieszczeń • Remont ścian i
sufitów – wykonanie na ścianach i suficie okładzin z płyty GK, wraz ze szpachlowaniem. Zmiana w stosunku do dołączonej dokumentacji
projektowej, gdzie zaplanowano tylko naprawę istniejących tynków. Gruntowanie ścian i sufitów Dwukrotne malowanie farbami
akrylowa/lateksowa • Zabudowa płytami GK kanałów wentylacji w pomieszczeniach: B.2.09, B.2.10, B.2.11, B.2.12, B.2.13, rys. A.W-2.10 •
Wymiana drzwi wewnętrznych: D35W- 3 szt., D34W - 1 szt. • Wymiana istniejącej podłogi Demontaż wykładziny PCV w pomieszczeniach:
B.2.09, B.2.10, B.2.11, B.2.12 i terakoty w pomieszczeniu B.2.13 Wyrównanie podłóg płytą OSB Ułożenie paneli podłogowych (równoważnych
z panelami ułożonymi w innych pomieszczeniach II pietra) wraz z listwami • Zdemontowanie i ponowny montaż grzejników niezbędny przy
remoncie ścian wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji • Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, strukturalnej i alarmowej
sygnalizacji włamania, zaprojektowanych dla tych pomieszczeń wraz z osprzętem • Wykonanie instalacji wentylacji zaprojektowanej dla tych
pomieszczeń • Wymiana parapetów wewnętrznych wg. rys. A.W-5.6 2) Wykończyć pomieszczenia B.-1.03, według dołączonej dokumentacji
projektowej dla tego pomieszczenia – stan obecny: deweloperski, • Gruntowanie ścian i sufitów • Dwukrotne malowanie farbami
akrylowa/lateksowa • Zabudowa płytą KG kanałów wentylacyjnych. • Zakup i montaż opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych,
teletechnicznych, urządzeń instalacja strukturalnej i alarmowej sygnalizacji włamania • Ułożenie płyt gres (60x60) równoważnych z płytami
ułożonymi w innych pomieszczeniach budynku • Obłożenie płytami gres schodów i pochylni dla niepełnosprawnych (na schodach płyty z
wykończeniem schodowym – stopnice) 3) Wykończyć pomieszczenia B.-1.14 • Skucie starych tynków • Wykonanie tynku kategorii III
cementowo-wapiennego typu WTA • Poszpachlowanie ścian • Dwukrotne malowanie farbami akrylowa/lateksowa • Montaż grzejnika (grzejnik
jest w posiadaniu Inwestora) 4) Zdemontować nieczynne skrzynki instalacji elektrycznej wraz z zamurowaniem i pomalowaniem miejsc po
nich na klatce schodowej w starym budynku. 5) Wymienić na nowe drzwi w piwnicy przynależnej do mieszkania komunalnego (D23W) - 1 szt.
3. Stary budynek Biblioteki będący miejscem realizacji inwestycji wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa
mazowieckiego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1

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:
Cena złożonej oferty (448 886,88 zł) znacznie przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.
kwotę 180 000,00 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację
zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.
Paderewskiego 22 – II etap”.

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. 



 
Drukuj


