
Ogłoszenie nr 510083384-N-2019 z dnia 29-04-2019 r. 

 

Gmina Kolbuszowa: Budowa ogrodzenia piłkarskiego w 
Kolbuszowej Dolnej  

 
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: 529742-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  
Numer ogłoszenia: 540064720-N-2019 z dnia 03-04-2019 r.,540065152-N-2019 z dnia 03-04-2019 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Kolbuszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 69058166600000, ul. ul. Obrońców Pokoju  21, 36-
100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48172271333, e-mail monika.fryzel@kolbuszowa.pl, 
faks +48172272939.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.kolbuszowa.pl  
Adres profilu nabywcy: www.bip.kolbuszowa.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa ogrodzenia piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZP.271.1.15.2019 
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:  
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: 
Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej Zadanie realizowane w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 2 boisk piłkarskich w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej” w ramach „Sportowa 
Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA II – zadania modernizacyjne” ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Umowa nr 2018/0819/3015/SubA/DIS/SP z dnia 07.11.2018r Opis 
przedmiotu zamówienia: Lokalizacja: Kolbuszowa, dz. nr ewid. 1144 Zakres robót: Zamówienie obejmuje roboty 
budowlane związane z budową ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej obejmującego wymianę 
ogrodzeń i piłkochwytów oraz przeniesienie 2 wiat stadionowych Na realizację niniejszego przedsięwzięcia 
Zamawiający wykonał Zgłoszenia z dnia 14.03.2018 r. i z dnia 19.09.2018 r. do Starosty Kolbuszowskiego na 
przedsięwzięcie pn. „Budowa ogrodzeń, piłkochwytów oraz wiat dla zawodników na stadionie sportowym w 
Kolbuszowej Dolnej na działkach numer ewid. gruntów 1144, 1143, 1094/3”. Szczegółowy opis robót precyzują 
materiały do ww. zgłoszeń. Szczegółowy zakres robót obejmuje : - demontaż istniejących ogrodzeń i 
piłkochwytów z uwagi na ich niskie walory użytkowe oraz znaczny stopień zużycia, - wywóz złomu i gruzu na 
odległość do 3 km, - demontaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników oraz ich montaż w nowej lokalizacji 
wraz z utwardzeniem terenu w ich obrębie kostką brukową, - montaż ogrodzenia zewnętrznego stadionu (boiska 
głównego) wysokości 4,15 m o długości 301,00 m i wysokości 6,18m o długości 84,80m wraz z bramami i 
furtkami o łącznej długości 385,8 mb - ogrodzenie stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, słupy z 
rur prostokątnych i kwadratowych w rozstawie 2,52 m, wypełnienie ogrodzenia z dwóch i trzech rzędów paneli 2D 
o wysokości 203 cm każdy: w dolnym rzędzie pręty paneli o średnicy 8 i 6 mm, w górnych rzędach pręty paneli o 
średnicy 6 i 5 mm, dolny panel zamontowany ok. 90 mm nad terenem, - montaż piłkochwytów za bramkami 

piłkarskimi wysokości 6,00 m i długości 2 x 33,00 m z siatki bezwęzłowej polipropylenowej o oczku 80 x 80 mm i 
grubości splotu 5 mm - na podwyższonych do wys. 6,00 m słupach ogrodzeniowych, wyposażonych we wsporniki 



stalowe o wysięgu ok. 1,00 m Szczegółowy zakres robót precyzują materiały do zgłoszenia oraz przedmiar robót. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie z materiałów własnych. Wykonawca jest zobowiązany ustanowić 
kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres robót określony został w 
Projekcie Budowlanym oraz przedmiarach robót, z zastrzeżeniem, że przy konstruowaniu ceny oferty podstawą 
jest Projekt Budowlany a przedmiar ma charakter pomocniczy. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynności 
wskazanych w dokumentacji projektowej, (Rozdział IV SIWZ) i w przedmiarach robót (Rozdział III SIWZ). 
UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, 
pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza 
składania „ produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają 
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania 
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis 
dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte 
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 
nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 
określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter 

przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 
użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o 
zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały 
równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań 
technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności 
przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, 
funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający 
ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia 
lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne 
informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w 
stosunku do zaproponowanych w projekcie. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, 
w szczególności z: a) Dokumentacją techniczną (Rozdział IV), b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział V), 
c) Przedmiarami robót (Rozdział III ) – przedmiar ma charakter pomocniczy. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8 
 
Dodatkowe kody CPV: 45212224-2, 45342000-6 

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: 

II. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej zw. ustawą Pzp, Zamawiający 

tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa zawiadamia o 

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa ogrodzenia boiska 

piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej”. UZASADNIENIE FAKTYCZNE Zamawiający 

wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na dzień 11 kwietnia 2019 r. Do upływu terminu składania ofert tj.: 

do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęło osiem oferta na zadanie pn.: „Budowa 

ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej”. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza 



przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. 211 560,00 zł brutto (słownie: 

dwieście jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt zł 00/100). Komisja powołana do 

niniejszego postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła, że dwie oferty z najniższą 

ceną tj. oferta Zakładu Instalacji Elektrycznych Jan Kubik, Cmolas 290, 36-105 Cmolas na 

kwotę 118 054,93 zł oraz oferta F.P-H-U „FASADA” Robert Pakłos, Cmolas 386, 36-105 

Cmolas zostały odrzucone na podstawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

że względu nie wniesienia wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ze względu 

z powyższym Komisji przetargowa stwierdziła, ze oferta z najniższą ceną brutto 

niepodlegająca odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Cena oferty złożonej przez ARKO Artur Kopeć ul. Ks. Sudoła 

21, 36-122 Dzikowiec wynosiła 274 122,02 zł brutto. UZASADNIENIE PRAWNE Zgodnie z 

art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze Zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający 

ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do 

ceny najkorzystniejszej oferty. Dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, nie nakłada na 

zamawiającego bezwzględnego obowiązku zwiększenia brakującej kwoty dofinansowania, 

lecz daje Zamawiającemu uprawnienie do poszukiwania dodatkowych środków finansowych. 

Na takim samym stanowisku stoi Krajowa Izba Odwoławcza, która w swoim Wyroku z dnia 

20 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt KIO 694/15 zauważyła, że „Celem postępowania o 

zamówienie publiczne nie jest nabycie przez jednostkę postępowania „za wszelką cenę”, ale 

nabycie go w warunkach własnej kalkulacji i założonego budżetu na dany cel, co mieści się w 

autonomii jednostki dokonującej nabycia określonych rzeczy lub praw. Decyzja, wyrażająca 

zamiar nabycia określonego przedmiotu, tak jak każda decyzja podejmowana w warunkach 

rynkowych przez podmioty komercyjne, zawiera w sobie wyznaczone przez nabywcę granice, 

w jakich będzie się poruszał, w tym granice finansowe, do jakich jest zainteresowany nabycie 

przedmiotu zamówienia. Nie sposób, więc obligować zamawiającego do poddawania 

każdorazowo, gdy cena oferty przekroczy tak wyznaczony próg, analizie swoich możliwości 

finansowych, ponad wolę nabycia przedmiotu zamówienia za określoną cenę. Zwiększenie 

tak założonego budżetu jest każdorazowo odstępstwem od pierwotnego zamiaru, a nie zasadą. 

Zasadą jest, zatem, że zamawiający jest zainteresowany nabyciem przedmiotu zamówienia 

tylko do kwoty, jaką podał na otwarciu ofert, jako ta, którą zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia postępowanie na 

zadania pn.: „Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej” na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 4. 

 
 
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. 

 


