
Roboty budowlane - 25553-2019

18/01/2019    S13    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura

otwarta 

I. II. IV. V. VI.

Polska-Murowana Goślina: Roboty budowlane

2019/S 013-025553

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Murowana Goślina

pl. Powstańców Wielkopolskich 9

Murowana Goślina

62-095

Polska

Osoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców

Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina

Tel.: +48 618923660

E-mail: zp@murowana-goslina.pl

Faks: +48 618122140

Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.murowana-goslina.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w Rakowni

Numer referencyjny: ZP.271.20.2018

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej w Rakowni

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000

45110000

45111000

45111200

45200000

45230000

45231300

45233120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Murowana Goślina

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

Sieć wodociągowa w Rakowni z rur PE:

— o średnicy 180/10,7 mm i długości 2484,35 m,

— o średnicy 125/7,4 mm i długości 1776,31 m,

— o średnicy 180/18,7 mm i długości 11,89 m.

Przyłącza wodociągowe:

— o średnicy 32/3,0 mm i łącznej długości 1219,79 m w ilości 157 szt.,

— o średnicy 40/3,7 mm i łącznej długości 50,68 m w ilości 2 szt.,

— wykonywane metodą bezwykopową o średnicy 34,6/4,2 mm i łącznej długości

33,41 m w ilości 2 szt.

Zakres prac obejmuje pełną realizację inwestycji wraz z przygotowaniem terenu pod

inwestycję, w tym usunięciem kolidującej zieleni i dokonaniem nasadzeń zastępczych,

wykonaniem projektu organizacji ruchu i doprowadzenie do jego zatwierdzenia,

uporządkowaniem po zakończeniu robót terenu budowy oraz terenów sąsiadujących

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, wykonaniem odtworzenia nawierzchni

pasa drogowego oraz nieruchomości prywatnych, wykonaniem dokumentacji

powykonawczej wraz z pełną obsługą geodezyjną oraz uzyskaniem zaświadczenia

dotyczącego zakończenia budowy. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania

osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi jako kierownik budowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z

obowiązującymi normami, prawem budowlanym, ogólnymi warunkami technicznymi,

aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiającym jest Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, POLSKA,

w imieniu i na rzecz, której działa: Gmina Murowana Goślina jako Inwestor Zastępczy

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 24aa

ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579; zm.:

Dz.U. z 2017 r. poz. 2018)

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 155-354670

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci

wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w Rakowni

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej

przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w

art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny

sposób;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w

art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny

sposób

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w powyższym pkt. 3 wnosi się w

terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego wniesienia;

5. Cofnięcie odwołania: na podstawie art. 187 ust. 8 Prawa zamówień publicznych,

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim

przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi

przed otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

6. Skarga: na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/01/2019
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