18.07.2019

Ogłoszenie nr 510148468-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Gmina Myszków: „UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE
MIASTA MYSZKOWA” – PRZY UL. BOCZNEJ. ZADANIE INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
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: 558028-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 15139849700000, ul. Kościuszki 26, 42-300
Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail
zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA
MYSZKOWA” – PRZY UL. BOCZNEJ. ZADANIE INWESTYCYJNE REALIZOWANE W
FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.21.2019.JG
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 wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Myszkowa” przy ul. Bocznej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych i robót
budowlanych, obejmujących między innymi: 1) Przebudowę rowu melioracyjnego R-A6
polegającą na wykonaniu zarurowania rowu na długości ok. 177 m; 2) Przebudowę rowu
prostopadłego do rowu R-A6 (częściowe zarurowanie i wprowadzenie do zarurowanego R-A6 na
długości ok. 10 m); 3) Wykonanie wylotu do rowu R-A; 4) Likwidację wylotu kanalizacji
deszczowej do rowu R-A6; 5) Likwidację rowu otwartego R-A6 i fragmentu rowu prostopadłego
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do R-A6; 6) Wykonanie studni z osadnikami – min 2 szt.; 7) Wykonanie drenażu wzdłuż
projektowanego zarurowania – w razie potrzeby. 3. Zakres przedmiotu zamówienia został
szczegółowo opisany w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ. 4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby
wykonujące roboty budowlane w zakresie montażu kanalizacji deszczowej, były okresie
realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 6. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) Główny kod
CPV: 45232410-9: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 2) Dodatkowe kody CPV: 45232452-5: Roboty odwadniające, 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę, 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45111200-0: Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania, 71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją. 7. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 9.
Zamawiający nie dopuszcza do: 1) składania ofert wariantowych; 2) składania ofert
częściowych. 10. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9
Dodatkowe kody CPV: 45232452-5, 45100000-8, 45111291-4, 45111200-0, 71320000-7,
41248000-8

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:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z treścią wniosku o udzielenie
zamówienia oraz informacją podaną podczas otwarcia ofert kwota, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 200 000,00 zł, a cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa tę kwotę. Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
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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.

3/3

