
Ogłoszenie nr 510110480-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w

standardzie budynku pasywnego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 541652-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540096454-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
22033761000000, ul. ul. Jana Pawła II  12, 55-011  Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 71 786 09 70, e-mail sylwester.sas@sisk-siechnice, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.sisk-siechnice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SISK.Z.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

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:

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zarządzał, koordynował, nadzorował, kontrolował
realizację ww. zadania na następujących etapach: 1) wsparcie Zamawiającego w ramach prac
komisji przetargowej w przygotowaniu i udzieleniu zamówienia wykonawcy robót
budowlanych, 2) nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia oraz dla ewentualnych
zamówień dodatkowych, 3) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez wykonawcę robót
budowlanych w okresie rękojmi i gwarancji. Szczegółowy zakres obowiązków został wskazany
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w umowie stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający planuje rozpoczęcie robót
budowlanych w lipcu 2019 r

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV: 71248000-8, 71520000-9, 71631300-3

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:
do dnia wyznaczonego na złożenie ofert nie złożono żadnej oferty art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp

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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