
Ogłoszenie nr 510147555-N-2020 z dnia 07-08-2020 r.

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: „Budowa ujęcia wody w
miejscowości Borowiec na dz. nr 172/8 obręb Barnimie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Gospodarka
wodnościekowa", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554714-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, Krajowy numer identyfikacyjny
21096700100000, ul. ul. Kościelna  3, 73-220  Drawno, woj. zachodniopomorskie, państwo
Polska, tel. 957 682 031, e-mail gwisniowski@drawno.pl, faks 957 682 031.
Adres strony internetowej (url): www.drawno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa ujęcia wody w miejscowości Borowiec na dz. nr 172/8 obręb Barnimie”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.05.2020.MP

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: „Budowa ujęcia wody w miejscowości Borowiec na dz. nr ew.
172/8 obręb Barnimie”. 2.Niniejsze zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z budową
ujęcia wody składającego się ze studni głębinowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody, sieci
wodociągowej od SUW do istniejącej sieci, zbiornika na popłuczyny, sieci międzyobiektowych
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wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i sterowniczych oraz budowę dojścia do budynku SUW
wraz z dojazdem do m. Borowiec, dz. nr ew. 172/8 obręb Barnimie, gmina Drawno dla potrzeb
bytowo-gospodarczych o wydajności ciągłej Qhmax=0,4 m3/h, oraz potrzeb technologicznych
(płukanie filtrów) Qtech=8,0 m3/h: 2.1 Studnia głębinowa: 2.1.1 Wykonanie odwiertu,
orurowanie i zafiltrowanie otworu pod studnię głębinową. 2.1.2 Badania hydrogeologiczne. 2.1.3
Pomiary geodezyjne. 2.1.4 Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej. 2.1.5
Montaż nadziemnej izolowanej obudowy studni. 2.1.6 Montaż pompy głębinowej. 2.2 Stacja
uzdatniania wody: 2.2.1 Budynek SUW o wymiarach: szer. 5,18 m x dł. 3,85 m, wys. 3,66 m.
2.2.2 Wyposażenie SUW: 2.2.3 Wodomierz. 2.2.4 Zbiornik hydroforowy napowietrzający. 2.2.5
Zbiorniki filtracyjne. 2.2.6 Dezynfekcja wody – pompa dozująca środek odkażający. 2.2.7
Kanalizacja technologiczna. 2.2.8 Rurociągi i oznakowanie. 2.2.9 Osuszacz powietrza. 2.2.10
Ogrzewanie budynku. 2.3 Sieć wodociągowa: 2.3.1 Wykonanie zgodnie z planem uzbrojenia
terenu z rur PN 10 PE Ø 90 mm. 2.3.2 Wykonanie prób szczelności. 2.3.3 Oznakowanie trasy
wodociągu. 3. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest m.in. do realizacji robót
budowlanych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną –
zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej a także do uzyskania pozwoleń na użytkowanie
obiektu w imieniu Zamawiającego. Przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy-
załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, objętych
zamówieniem należy wykonać w oparciu o: projekt budowlany oraz opracowaną dokumentacją
hydrogeologiczną, zawierającą projekty geologiczno – techniczne wykonania otworów
studziennych będącą integralną częścią SIWZ. 5. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w Załącznikach do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231000-5, 45231100-6, 45231300-8, 45400000-1,
45255110-3, 45262200-3, 45315100-9, 71351910-5

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, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zawiadamia o unieważnieniu
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena
najkorzystniejszej ze złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia tj. 442 180,00 zł brutto, bez możliwości jej zwiększenia do kwoty
ofertowej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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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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