Ogłoszenie nr 500276574-N-2018 z dnia 20-11-2018 r.
Miejski Dom Kultury w Redzie : Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Domu Kultury w
Redzie.
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: 637235-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500257189-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Dom Kultury w Redzie , Krajowy numer identyfikacyjny 221961040, ul.
Łąkowa 59a, 84-240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587362828, e-mail
dyrektor.mdk@reda.pl, faks 586783167.
Adres strony internetowej (url): http://bip.mdk.reda.pl/zamowienia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Redzie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1.271.MDK.PN.RB.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:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury
(MDK) zlokalizowanego w Redzie przy ul. Łąkowej 59a na działkach o nr ewidencyjnych
59/2, 59/12, 59/13, 59/14 oraz 60/1, obręb 1. Projekt budowy budynku obejmuje obiekt
jednokondygnacyjny bez piwnic. Konstrukcja budynku żelbetowo - murowana, strop
żelbetowy oraz strop z płyt kanałowych, drewniana konstrukcja krokwiowa w celu nadania
spadku, dach kryty membraną bitumiczną. Projektuje się usytuowanie rozbudowy od strony
wschodniej budynku, z oknami od strony wschodniej, z wyjściami ewakuacyjnymi od strony
wschodniej, zachodniej i północnej, oraz dostępem z istniejącego budynku poprzez drzwi
wewnętrzne. Rozbudowa zapewni możliwość korzystania z funkcjonalnej nowo
projektowanej sali widowiskowej przeznaczonej dla około 200 osób. W części projektowanej

znajdują się również garderoba, szatnia, magazyny i toalety. Przebudowa sali istniejącej
pozwoli na bardziej efektywne jej wykorzystanie - w obrębie sali istniejącej zostały
wydzielone: dwa pomieszczenia, korytarz oraz sala wielofunkcyjna. W części istniejącej
znajdują się pomieszczenia administracyjne, pomocnicze i toalety. Inwestycja obejmuje
również rozbudowę ciągów pieszych – dojścia do wyjść projektowanych z budynku oraz
likwidację niepotrzebnych ciągów pieszych i przekształcenie ich w tereny zielone. Obiekt
wpisano w otoczenie nawiązując formą i kolorystyką do zabudowy istniejącej. Instalacje
wewnętrzne według opracowań branżowych:  kanalizacji sanitarnej;  energii elektrycznej
oświetleniowa i gniazd wtykowych oraz oświetlenia ewakuacji;  wentylacji mechanicznej
wyciągowej;  klimatyzacji;  sanitarna, co z węzła cieplnego. Powierzchnia zabudowy
projektowana: 359,15 m2 Powierzchnia użytkowa projektowana: 293,25 m2 Kubatura
projektowana: 2406,80 m3 Wykonawca musi zapewnić w czasie wykonywanych robót dostęp
do istniejącego obiektu. Wszystkie odpady powstałe podczas prac ziemnych Wykonawca jest
zobowiązany wywieźć i zutylizować na własny koszt. Wykonawca po zakończeniu robót
budowlanych jest zobowiązany do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej
budynku MDK na własny koszt. Całość wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją
projektową. Wykonawca przedstawi, przed podpisaniem umowy, harmonogram rzeczowofinansowy, w którym określi terminy i zakres poszczególnych robót objętych zamówieniem.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, po zaakceptowaniu przez zamawiającego, będzie
podstawą dokonywania płatności i rozliczenia inwestycji. Zmiany harmonogramu rzeczowofinansowego dla swojej ważności nie wymagają podpisania aneksu do umowy. Opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oznaczonej jako Załączniki
nr 1 do SIWZ Zamawiający zgonie z art. 147 ustawy Pzp żąda od wykonawcy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45212300-9, 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3,
45261000-4
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, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
unieważnia postępowanie 1.271.MDK.PN.RB.2018 Rozbudowa i przebudowa Miejskiego
Domu Kultury w Redzie. Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierzał
przeznaczyć kwotę 1 246 112,84 zł, którą zwiększył do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do
kwoty 1 685 100,00 zł. Najkorzystniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3
ustawy Pzp. Kolejna oferta, z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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.

