
Ogłoszenie nr 510142397-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.

Gmina Lwówek Śląski: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Traugutta,
Browarnej, Malinowskiego, Zamkowej, Szkolnej, Stogryna i Murarskiej w Lwówku Śląskim

oraz pełnienie nadzoru autorskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 564243-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000000, ul. al. Wojska
Polskiego  , 59-600  Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail
urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista
/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Traugutta, Browarnej, Malinowskiego,
Zamkowej, Szkolnej, Stogryna i Murarskiej w Lwówku Śląskim oraz pełnienie nadzoru
autorskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IN.271.31.2019.AM
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
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:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i
kosztorysowej dla zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy ulic Traugutta, Browarnej, Malinowskiego, Zamkowej, Szkolnej, Stogryna i
Murarskiej w Lwówku Śląskim oraz pełnienie nadzoru autorskiego". Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ww. ulic w Lwówku
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Śląskim obejmującej w szczególności branże: drogową, elektryczną (oświetlenie dróg),
instalacyjną - odprowadzanie wód opadowych z dróg i budynków przylegających do ulic,
uporządkowanie gospodarki ściekowej (m.in. zgodnie z zapisami wyciągu z Koncepcji
uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Lwówek Śląski) w zakresie rozdzielenia
kanalizacji deszczowej i sanitarnej łącznie z analizą terenu przyległego do najbliższych
budynków i działek na których się znajdują wraz z wyprowadzeniem rurociągów do
ewentualnego podłączenia do dróg pod kątem przyłączenia odpowiednio do kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej. Zamówienie obejmuje podłączenia rur spustowych budynków
przylegających do ulic (od strony ulic) do kanalizacji deszczowej. Przy przebudowie ulic należy
przewidzieć zwiększenie ilości miejsc postojowych i parkingowych zwłaszcza w miejscach
wskazanych na załączonej mapie (o ile jest to możliwe), ukształtowanie towarzyszącej zieleni,
propozycje wydzielenia działek, które Gmina mogłaby przejąć od właścicieli w celu zwiększenia
ilości miejsc postojowych i poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uzyskanie wszystkich
niezbędnych zgód, decyzji, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń w tym uzyskanie pozwolenia na
budowę. Teren został wpisany do rejestru zabytków pod nr 383 w dniu 25.11.1956 r. jako
ośrodek historyczny miasta. Teren objęty zamówieniem położony jest w obrębie I Lwówek
Śląski w zakres wchodzą następujące ulice i działki: 1) Ulica Romualda Traugutta długość około
220 m - dz. nr 240, oraz działki przyległe: 228/3, 228/5, 227; 2) Działka nr 225/5 lokalizacja
miejsc parkingowych; 3) Ulica Browarna długość około 60m - dz. nr 232, oraz działki przyległe:
234/11, 235/6, 231/2; 4) Ulica Zamkowa pomiędzy ulicą Orzeszkowej a Traugutta długość około
80 m; 5) Ulica Zamkowa pomiędzy ulicą Traugutta a Aleją Wojska Polskiego długość około 110
m – należy zaprojektować tylko oświetlenie; 6) Droga prostopadła do ulicy Zamkowej położna
na działce nr 237/6 o długości około 30 m - dojazd do garaży bez oświetlenia; 7) Ulica
Malinowskiego długość około 330 m - dz. nr 260, 277/2, oraz działki przyległe: 273/2, 274/4,
276/4; 8) Droga prostopadła do ulicy Malinowskiego położona na działce nr 271/4 o długości
około 50 m; 9) Ulica Szkolna pomiędzy Placem Wolności a ulicą Malinowskiego długość około
60 m - dz. nr 266/2; 10) Drogi prostopadłe do ulicy Szkolnej położone na działkach nr 257/2 i
270/2 o długości około 180 m; 11) Ulica Stogryna o długości około 130m – dz. nr 272, 288 oraz
działki przyległe: 273/7; 12) Ulica Murarska o długości około 120 m - dz. nr 288. Należy
przewidzieć działki ulic przyległych w zakresie niezbędnym do włączenia ulic, sieci kanalizacji
deszczowej, oświetlenia będących przedmiotem zamówienia. Podane długości ulic są
długościami poglądowymi, szczegółowy zakres określają załączniki graficzne.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71322200-3, 71322000-1, 71321000-4, 71248000-8

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/37026a69-dc10-41f9-bd6a-6ca...

2 z 3 2019-07-11, 11:39



Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.
Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm), zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu została złożona jedna
oferta. Cena oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przekracza
kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania, w związku z
powyższym zamawiający unieważnia 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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