
Ogłoszenie nr 500270701-N-2018 z dnia 13-11-2018 r.

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: Przebudowa drogi nr 656009Z w
Drawnie

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, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621794-N-2018

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, 73220   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:
Przebudowa drogi nr 656009Z w Drawnie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.08.2018.GW

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:

1.1. Przedmiotem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa drogi nr 656009Z w
Drawnie, /odcinek 150 m przy budynkach nr 19 i 19A ul. Pomorska/ w Drawnie. Inwestycja
zlokalizowana będzie na działce nr 66, obr. Drawno. 1.2. Określenie przedmiotu oraz wielkości
lub zakresu zamówienia. Roboty obejmują w szczególności: - roboty przygotowawcze; -
podbudowy; - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych; - elementy ulic;
- roboty wykończeniowe; - geodezyjne wytyczenie. 1.3. Szczegółowy zakres robót określają
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dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
budowlanych (wg załącznika nr 3 i 4 do SIWZ). Przedmiar robót należy traktować, jako
pomocniczy (wg załącznika nr 5 do SIWZ). UWAGA: w dokumentacji projektowej opracowano
przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych – ul. Leśnej oraz ul. Łąkowej. Przetarg niniejszy
obejmuje zakresem jedynie przebudowę ul. Łąkowej – odcinka 150 m drogi nr 656009Z. 1.4. W
przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej
hierarchii dokumentów: 1) projekt budowlano-wykonawczy, 2) specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiary robót – jedynie do celów poglądowych.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 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:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579ze zm.)unieważniono postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej ze złożonych ofert przewyższa kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 178 373,45 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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