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Ogłoszenie nr 500077828-N-2018 z dnia 11-04-2018 r.

Gmina Świerklany: Remont ul. Gogołowskiej w Świerklanach
  

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: 531098-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:

nie
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Świerklany, Krajowy numer identyfikacyjny 27625900800000, ul.
Świerklańska  54, 44-264   Jankowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
324 327 500, e-mail przetargi@swierklany.pl, faks 324 327 509. 
Adres strony internetowej (url): www.swierklany.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont ul. Gogołowskiej w Świerklanach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RIZ.271.4.2018

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
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wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Gogołowskiej w Świerklanach.
Droga zaliczona jest do dróg dojazdowych o symbolu „D”. Ruch drogowy
zaliczono do kategorii KR3. Prędkość projektowa 30 km/godz. 3.3.
Zamawiający informuje, iż z uwagi na przedmiot zamówienia w niniejszym
postępowaniu nie ma zastosowania przepis art. 29 ust. 5 Pzp. 3.4. Zakres
robót: 3.4.1. Jezdnia: Na całej długości szerokość jezdni wynosi 3,00 m,
obustronne krawężniki betonowe 15x22 cm., po stronie prawej wbudowane
na wysokość warstwy ścieralnej a po stronie lewej wystający 4 cm nad
warstwą ścieralną. Krawężniki zostaną wbudowane na ławie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15. Szerokość poboczy 0,75 m utwardzone
destruktem asfaltowym grubości 15 cm. Spadek poprzeczny jezdni
jednostronny 2,0 % na stronę lewą, spadek poboczy 6,0 %. 3.4.2. Konstrukcja
podbudowy i nawierzchni: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
grysowego st. I AC11S - grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego grysowego st. I AC16W - grubości 6 cm, c) podbudowa
zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - grubości 7 cm, d) górna warstwa
podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 mm -
grubości 5 cm, e) dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
łamanego 31,5-63 mm - grubości 15 cm, f) wzmocnienie podłoża gruntowego
mieszanką betonową popiołowo-żużlową np. BP5 - grubości 20 cm. 3.4.3.
Odwodnienie: Po prawej stronie drogi od KM 0+043 - KM 0+337 projektuje
się ściek z elementów prefabrykowanych typ „ trójkątny” ułożony na ławie z
pospółki grubości 15 cm. Woda ze ścieku odprowadzona będzie do przepustu
w KM 0+041 ściekiem skarpowym na długości 3,0 m. Od KM 0+041 - KM
0+043 należy wykonać ściek z kostki granitowej szerokości 40 cm na dnie
rowu i skarpach. Od KM 0+043 - KM 0+337 projektuje się dren PVC o śr.
200 mm głębokości 1.0 m. W wykopie pod dren ułożyć geowłókninę,
obsypać żwirem 16-32 mm i zawinąć u góry wykopu. Przepust w KM 0+041
należy oczyścić z namułu. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
przedstawiony został w załącznikach do niniejszej SIWZ: 3.5.1.
dokumentacji projektowej, 3.5.2. specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, 3.5.3. istotnych postanowieniach umowy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111100-9, 45100000-8, 45233300-2,
45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA
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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:
W postępowaniu, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 03.04.2018 r. do godz.
10:00 złożono jedną ofertę:Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Adamczyka 12,
47-400 Racibórz Oferta ww. Wykonawcy w dniu 05.04.2018 r. została
odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż
wniesione przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej wadium, pomimo
zastrzeżenia w pkt. 8.6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zawiera klauzulę identyfikującą wprowadzającą wymóg przesłania żądania
zapłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, celem potwierdzenia, że
podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. W tym stanie
rzeczy należało unieważnić przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)
od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu), bowiem w postępowaniu nie
została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu. Postępowanie zostało unieważnione w dniu
05.04.2018 r.
 
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. 


