
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Przebudowa pomieszczeń hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z adaptacją na

bawialnię w Czeladzi

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: 630789-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 27313808900000, ul. ul. Sportowa 2, 41250  Czeladź, 
woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322654232, e-mail sekretariat.mosir@interia.pl, faks 322658106.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.czeladz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa pomieszczeń hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z adaptacją na bawialnię w Czeladzi
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Zp/41/Rb/MOSiR/18
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: 
przebudowa pomieszczeń hali widowiskowo - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 2 w 
Czeladzi z przeznaczeniem na bawialnię i salę fitness a w szczególności: - wykonanie lub powiększenie otworów 
wejściowych w ścianach zewnętrznych - częściowe wyburzenie istniejących ścianek działowych wraz ze stolarką 
drzwiową - demontaż sufitu podwieszanego - rozbudowa instalacji ogrzewania o dodatkowe grzejniki i ogrzewanie 
podłogowe w strefie wejścia - montaż osłon grzejników - przebudowa instalacji wod-kan w wymaganym zakresie - 
montaż urządzeń i armatury sanitarnej - montaż podgrzewaczy wody - przebudowa instalacji elektroenergetycznej 
wewnętrznej - montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i oświetlenia - montaż instalacji teletechnicznej - dostawa i montaż 
komputera z oprogramowaniem obsługującym - montaż instalacji wentylacji mechanicznej - montaż klimatyzatorów - 
montaż instalacji monitoringu wewnętrznego - budowa podestu pod recepcją - wzniesienie ścianek działowych - montaż 
ścianek działowych w wc z hpl - wyrównanie poziomu posadzek - wykonanie spadków posadzek (pochylni) we 
wskazanych miejscach - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej i obudowy wiatrołapu w stolarce 
aluminiowej - ułożenie posadzek z wykładziny pcv, wykładziny dywanowej i płytek gresowych - licowanie ścian płytkami 
ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych - malowanie ścian i sufitów - montaż urządzeń 
zabawowych w sali dla dzieci mniejszych - montaż urządzeń multimedialnych i laserowych w sali dla dzieci starszych - 
dostawa i montaż wyposażenia meblowego - montaż składanych ścianek pomiędzy boksami urodzinowymi - dostawa i 
montaż luster w sali fitness - budowa schodów audytorium w konstrukcji lekkiej w sali fitness.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV:45212221-1

Dodatkowe kody CPV:45000000-7, 45200000-9, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 37535200-9, 
37441900-0, 45111100-9
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:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą 
ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W 
przedmiotowym postępowaniu cena oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego tj. 
kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może 
zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty 
najkorzystniejszej.

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.


