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Ogłoszenie nr 510552295-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

Gmina Chojna: Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna.
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej
infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 761579-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chojna, Krajowy numer identyfikacyjny 81168457400000, ul. ul. Jagiellońska  4, 74-500 
Chojna, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4141485: 4141035, e-mail
zam_publiczne@chojna.pl, faks 914141117. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.chojna.pl 
Adres profilu nabywcy: n/d 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
n/d

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DIR.271.19.2020

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 realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na
przebudowie targowiska miejskiego w miejscowości Chojna systemem „zaprojektuj - wybuduj”.
2. Zakres prac obejmuje opracowanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego
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dokumentacji projektowej z wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji i
pozwoleń oraz realizację zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na przebudowie targowiska
miejskiego, a w szczególności: 1) wykonanie zadaszenia placu targowego z wydzieleniem miejsc
handlowych; 2) wykonanie zadaszenia ciągów komunikacyjnych pomiędzy istniejącymi
pawilonami handlowymi; 3) budowę budynku toalety publicznej; 4) budowę progu
zwalniającego wyspowego oraz odtworzenie rozebranych fragmentów drogi wewnętrznej; 5)
uzbrojenie terenu; 6) przebudowę odwodnienia liniowego wraz z przebudową wpustu. 3.
Dokumentację należy opracować w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, który obejmuje
przebudowę całorocznego targowiska miejskiego, przeznaczonego na 16 miejsc handlowych
zlokalizowanych pod projektowana częścią zadaszoną, oświetlenie terenu, wymianę i malowanie
nawierzchni, budowę budynku toalety publicznej wraz z przyłączami, przebudowę zewnętrznych
instalacji kanalizacji deszczowej w celu likwidacji kolizji z inwestycją oraz budowę przyłącza
elektroenergetycznego do budynku. Ponadto załączony do programu funkcjonalno-użytkowego
projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku toalety publicznej na targowisku miejskim w
Chojnie, może stanowić dokument pomocniczy w koniecznych do wykonania w ramach
niniejszego zamówienia pracach projektowych. 4. Zakres prac obejmuje również roboty
pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nie ujęte w programie
funkcjonalno-użytkowym, a niezbędne do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę
budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 5. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym przebudowy targowiska w
Chojnie, stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45213141-3

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71310000-4, 71200000-0, 71240000-2, 45000000-7,
45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45110000-1, 45260000-7, 45310000-3, 45330000-9,
45450000-6, 45111291-4, 45213112-1, 45233253-7, 45262000-1, 45311000-0, 45331000-6

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:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
„Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna” DIR.271.19.2020, gdyż w ramach
postępowania nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, nie wpłynął również
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy podlegającego
wykluczeniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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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. 


