Ogłoszenie nr 500236389-N-2018 z dnia 02-10-2018 r.
Gmina Święciechowa: Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki brukowej na
odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41 b do nr 41 g w Święciechowie
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: 614396-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Święciechowa, Krajowy numer identyfikacyjny 41105071200000, ul. ul. Ułańska 4,
64115 Święciechowa, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 333 510, e-mail
urzadgminy@swieciechowa.pl, faks 655 299 548.
Adres strony internetowej (url): bip.swieciechowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy
Leszczyńskiej od nr 41 b do nr 41 g w Święciechowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FS.271.15.2018
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:
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki
brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41 b do 41 g w Święciechowie. Inwestycja
swym zakresem obejmuje: a) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ul.
Leszczyńskiej od nr 41 b do 41 g w Świeciechowie, tj. wykonanie pieszojezdni z kostki
brukowej betonowej o następującej konstrukcji: - warstwa jezdni z kostki brukowej
betonowej o gr. 8 cm, kolor szary, - podsypka z miału kamiennego granitowego 0/10 o gr. 5
cm, - podbudowa zasadnicza o gr. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, mieszanka o ciągłym uziarnieniu (mieszanka granitowa GRH 0/31,5), -

warstwa wzmacniająca-odcinająca z geowłókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 , obramowanie z obrzeża betonowego 8*30*100 na ławie betonowej z betonu C12/15 w ilości
0,50m3/m, - spadek poprzeczny do ścieku 2%, - ściek z kostki betonowej o gr. 8 cm, kolor
szary, - podsypka piaskowo cementowa gr. 5 cm z betonu cementowego C12/15 w ilości
0,084 m3/m. b) budowę kanalizacji deszczowej (odwodnienia) w ul. Leszczyńskiej w
Święciechowie - do wykonania konstrukcja jezdni - część drenażowa na odcinku ulicy
Leszczyńskiej od nr 41b do nr 41 g: - warstwa jezdni z płyt ażurowych MEBA o gr. 10 cm z
wypełnieniem otoczakami płukanymi, - podsypka z miału kamiennego o gr. 3 cm, - dren
kruszywa łamanego granitowego o gr. 30 cm ( GRH 0/31,5), stabilizowany mechanicznie, podbudowa pomocnicza – część drenażowa o grubości 20 cm z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie, mieszanka mineralna granitowa GRH 0/31,5 - warstwa
wzmacniająca-odcinająca z geowłókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 , - dren o
średnicy fi 160 mm w otulinie z włókna kokosowego, - skrzynki rozsączające typu AquaCell
Core lub podobne. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w
przedmiarach robót (Załącznik nr 9a do SIWZ – nawierzchnia i Załącznik nr 9b do SIWZ odwodnienie) oraz projekcie budowlanym (załącznik nr 10 do SIWZ) i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 11 do SIWZ). Wymienione
dokumenty są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego bip.swieciechowa.pl
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8
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 unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni z
kostki brukowej na odcinku ulicy Leszczyńskiej od nr 41 b do nr 41 g w Święciechowie” na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest z uwagi na fakt, iż
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Cena najkorzystniejszej oferty
wynosi 246 352,09 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi 137 100,- zł (Zamawiający nie zwiększa tej kwoty).
Zatem zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w cytowanym
wyżej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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.
Święciechowa, 02.10.2018 r.
Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych

