
Ogłoszenie nr 510155326-N-2020 z dnia 19-08-2020 r. 

Burmistrz Brzeska: Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 1829/3, 
1829/4, 1829/5, 1831/1 w miejscowości Poręba Spytkowska. 

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: 564629-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-
800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, 
faks 0-14 66 305 45. 
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 1829/3, 1829/4, 1829/5, 1831/1 w 
miejscowości Poręba Spytkowska. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.2.1.15.2020.ZM 
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 garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 
1829/3, 1829/4, 1829/5, 1831/1 w miejscowości Poręba Spytkowska. 2. Zakres zamówienia 
obejmuje w szczególności: a) Roboty ziemne: roboty geodezyjne, roboty koparkami, drenaż, 
wykonanie płyty żelbetowej na gruncie, b) Konstrukcja budynku: wykonanie ścian i dachu w 
konstrukcji stalowej, c) Pokrycie ścian i dachu płytą warstwową, d) Montaż bram wjazdowych, e) 
Wykonanie oświetlenie i instalacji fotowoltaicznej. f) Budowa podjazdu do garażu, g) Wykonanie i 
montaż tablicy informacyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu treści i wymiarów z Zamawiającym – 
1 szt. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) Projekt budowlany – 
załącznik do SIWZ. b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik do SIWZ. 
c) Przedmiary robót z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny i 
należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót
składających się na przedmiot zamówienia. - załącznik do SIWZ. 
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II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 44220000-8, 09331200-0 
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 unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.4 PZP tj. 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. 

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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