
Ogłoszenie nr 510024054-N-2020 z dnia 10-02-2020 r.

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 obręb Drawno w formuje
zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu:„Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”

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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020- projekt pn.: "Papeski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy
szansą na rozwój regionu", z działania RPZP.04.09.00- Rozwój zasobów endogenicznych.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 503606-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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 obręb Drawno w formuje zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu:„Papieski Szlak Kajakowy
Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.01.2020.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 wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)
inwestycji obejmującej w szczególności opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację robót
budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych, budowę parkingu, remont szatni
sportowej, hangaru, ogrodzenia, schodów, barierek oraz wykonanie instalacji oświetleniowej wraz z montażem małej architektury na działce nr 211
obręb Drawno wraz z budową pomostu na jeziorze Adamowo na działce nr 306 obręb Drawno. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany
jest m.in. do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskania pozwolenia na budowę, a także pozwoleń na użytkowanie obiektu w
imieniu Zamawiającego (jeśli zaistnieje taka potrzeba). 2.Szczegółowy sposób wykonania prac projektowych, robót budowlanych, objętych
zamówieniem należy wykonać w oparciu o: Program funkcjonalno – użytkowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.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: 71320000-7, 45111200-0, 45200000-9, 45210000-2, 45231000-5, 45231100-6, 45231400-9, 45315100-9, 45400000-1,
45112710-5, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający, Gmina Drawno, 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. 2 335 000,00 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

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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