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Ogłoszenie nr 500071783-N-2018 z dnia 04-04-2018 r.
Gmina Myszków: WYKONANIE REMONTÓW DRÓG O NAWIERZCHNIACH
GRUNTOWYCH W MYSZKOWIE W 2018 R
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: 528634-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 151398497, 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:
WYKONANIE REMONTÓW DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH W
MYSZKOWIE W 2018 R
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.15.2018.PZ
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 robót budowlanych polegających na remontach
dróg o nawierzchniach gruntowych w Myszkowie w 2018 roku. 2. Przedmiot zamówienia
obejmuje: 1) Ręczne uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg destruktem asfaltowym wraz z
mechanicznym zagęszczeniem - 240,00 m3, w drogach objętych Wykazem gminnych dróg o
nawierzchniach gruntowych, które podlegają ręcznemu uzupełnianiu ubytków nawierzchni dróg
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destruktem asfaltowym, mechanicznemu profilowaniu z zagęszczeniem oraz zdjęciu istniejącej
zewnętrznej warstwy nawierzchni za pomocą spycharki wraz z rozprowadzeniem zdjętego
materiału, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Materiał na wykonanie robót budowlanych
dostarcza Wykonawca; 2) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (nawierzchni dróg)
przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego na powierzchni: 72 500,00 m2, w drogach objętych
załącznikiem nr 2 do SIWZ; 3) Zdjęcie istniejącej zewnętrznej warstwy nawierzchni za pomocą
spycharki wraz z rozprowadzeniem zdjętego materiału – 160h pracy spycharki, w drogach
objętych załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonania oraz technologia ich wykonania została określona w
Dokumentacji do wykonania zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ 4. Rodzaj
zamówienia: roboty budowlane. 5. Kody CPV: 1) Główny kod: - 45233252-0 Roboty w zakresie
nawierzchni ulic, 2) Dodatkowe kody: - 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. 8.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp. Zakres tych zamówień oraz warunki na jakich mogą one zostać udzielone zostały określone
w rozdz. 18 SIWZ. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 11. Zamawiający wymaga aby po wykonaniu
robót budowlanych został zapewniony dostęp dla wszystkich użytkowników dróg, w tym osób
niepełnosprawnych. 12. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące mechaniczne
profilowanie i zagęszczenie podłoża (nawierzchni dróg) przy użyciu równiarki i walca
wibracyjnego były w 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. 108 z późn. zm.). 13. Zamawiający nie
dopuszcza do: 1) składania ofert wariantowych, 2) składania ofert częściowych. 14.
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: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6

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:
Zgodnie z treścią wniosku o udzielenie zamówienia oraz informacją podaną podczas otwarcia ofert
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kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 250 000,00
zł. W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty jest znacząco wyższa od kwoty 250 000,00
zł, a Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, to zgodnie z
art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy, Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie.
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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