
Ogłoszenie nr 500299463-N-2018 z dnia 14-12-2018 r.

Gmina Skoroszyce: Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Grodkowie

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: 635784-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Skoroszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141294100000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 48320   Skoroszyce, woj. opolskie,
państwo Polska, tel. 77 4318505 w. 36, e-mail nieruchomosci@skoroszyce.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Grodkowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.12.2018.IBK

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:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót obejmujący przebudowę drogi wewnętrznej w Starym Grodkowie – etap I od 0+000,00 do
0+180,00 (dz. nr ew. 441/1, 438, 470 ). Zaprojektowano drogę o szerokości 3,50 – 4,50 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m.
Droga na odcinku objętym zakresem opracowania ma posiadać następujące parametry techniczne: klasa techniczna – D, ilość jezdni – jedna,
prędkość projektowa Vp– 40 km/h, szerokość jezdni – 3,50m, spadki poprzeczne – na prostej: jednostronny 2,0%, spadki poprzeczne – na
łukach: jednostronny 2,0%, kategoria ruchu – KR2, pobocza – 0,75 m ZAKRES ROBÓT: 2.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze - roboty
pomiarowe - roboty porządkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, śmieci, itp.) 2.2. Rozbiórki - rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy 2.3.
Roboty ziemne Roboty ziemne wykonano przy pomocy programów komputerowych oraz analizy istniejącego terenu. W ilościach robót
ziemnych uwzględniono wpływ materiału ujętego w rozbiórkach. - roboty ziemne - wykop 2.4. Warstwy technologiczne pod jezdnią i zjazdami
- profilowanie i korytowanie podłoża pod nawierzchnie i zagęszczenie ich do współczynnika Is = min. 1,0 - wykonanie warstwy
technologicznej wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa i grubości w-wy 30 cm 2.5. Elementy drogowe -
wykonanie krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej z betonu C12/15 - prefabrykowany murek oporowy 2.6. Podbudowy -
nawierzchnia jezdni i zjazdów - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm grubość
w-wy 20 cm 2.7. Nawierzchnie jezdni i zjazdów - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej typ. "starobruk" gr. 8 cm 2.8. Organizacja
ruchu - opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w trakcie
prowadzenia robót budowlanych, demontaż - wyniesienie organizacji ruchu docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 3. Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: 1) koszty sporządzenia Planu BIOZ, 2) koszty ubezpieczenia budowy w czasie
trwania robót, 3) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., 4) koszty dozoru budowy, 5) koszty
wywozu odpadów, 6) inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 4. Warunek równoważności. Wszystkie wskazane z nazwy
materiały i przyjęte technologie użyte w SIWZ lub wskazane w załączonych dokumentach należy rozumieć jako określenie wymaganych
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla
nazwanych materiałów i urządzeń, oraz użytych nazw własnych, znaków towarowych patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł
lub szczególnych procesów, które zostaną wskazane w dokumentacji projektowej lub zostały już użyte w SIWZ i dokumentach stanowiących
załączniki do SIWZ, zaznaczając, że przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane
przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą
przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233266-9

Dodatkowe kody CPV: 44510000-8, 45111200-0, 45233320-8, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
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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:
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 29.10.2018 r. Do upływu terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.10.2018 r. do godz.
10:00 wpłynęły 2 oferty na wykonanie zadania. Zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 55 000,00 zł brutto. Komisja powołana do niniejszego postępowania dokonała
otwarcia ofert i stwierdziła, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie, 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. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia postępowanie na
podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy 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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