
Ogłoszenie nr 510191907-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.

Gmina Murowana Goślina: Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z
Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie

Murowana Goślina

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
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z Umową o dofinansowanie
Projektu pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana
Goślina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z Umową o dofinansowanie Projektu nr
RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580422-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców
Wielkopolskich  9, 62-095  Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61
8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System
Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
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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 realizacja zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-
Uchorowo w związku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak
oraz w gminie Murowana Goślina”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegająca na opracowaniu
kompletu dokumentacji projektowo - wykonawczej i na jej podstawie wykonaniu robót
budowlanych obejmujących budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Przebędowo do
miejscowości Uchorowo oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót
budowlanych, a także – przez cały okres realizacji Umowy - sprawowanie nadzoru autorskiego. 2.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: a) Etap I: opracowanie dokumentacji
projektowej i przekazanie jej Zamawiającemu wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi
uprawniającymi do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji,
b) Etap II: wykonanie robót budowlano-drogowych realizowanych w oparciu o opracowaną
dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy, wraz z zapewnieniem
(pełnieniem) nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, a także finansowe rozliczenie
realizowanego zadania oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 3.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: 1A) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z
załącznikami, 1B) Tabela Płatności wraz z załącznikiem - z harmonogramem prac projektowych,
1C) Koncepcja, 1D) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 4.Na Przedmiot
Zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: 1) w ramach zakresu „zaprojektuj” – należy
opracować dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą) i przygotować egzemplarze w
ilości niezbędnej do złożenia przez Wykonawcę wniosku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o
wydanie decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowę oraz o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (dalej zwanej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz.1474) dla następującego zakresu inwestycji, w szczególności obejmującego: a) zakup mapy do
celów projektowych, b) wypis i wyrys z ewidencji gruntów, c) wykonanie inwentaryzacji stanu
istniejącego terenu, na który będzie prowadzona inwestycja, d) wykonanie wymaganych prawem
pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych - między innymi badania
gruntowe terenu, e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej, f) uzyskanie decyzji środowiskowej
– jeżeli jest wymagana, g) pozwolenie wodno-prawne, h) przygotowanie raportu oddziaływania na
środowisko, i) projekt usunięcia wszelkich kolizji, j) projekt zieleni – wycinki i nasadzeń drzew, k)
decyzję na wycinkę drzew i krzewów, l) zatwierdzony projekt podziałów geodezyjnych działek oraz
wyniesienie w terenie punktów granicznych, m) decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, n)
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, o) projekt budowlano –
wykonawczy nawierzchni ścieżki o szerokości od 2,0 m do 2,5 m z mieszanki mineralno-asfaltowej
o dużej zawartości grysów- SMA 0/8 grubości 4 cm i zjazdów z kostki betonowej bezfazowej
grubości 8 cm, p) projekt budowlano–wykonawczy oświetlenia drogowego ścieżki rowerowej min.
65 punktów świetlnych - typu LED, q) projekt budowlano–wykonawczy kanalizacji deszczowej -
budowa przykanalików i wpustów deszczowych, r) projekt odwodnienia poprzez rowy przydrożne,
s) projektu budowlano wykonawczy zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z małą architekturą
(wiata, ławki z oparciem - 2 szt., stół – 1 szt., stojaki na rowery ze stali nierdzewnej - 4 szt., 1
zestaw naprawczy dla rowerów, monitoring, 1. kosz na śmieci, 1. tablica inforacyjna z mapą gminy
– opis za pomocą pisma Brailla), t) zaprojektowanie miejsc odpoczynku na całej długości ścieżki
rowerowej w ilości 10 szt. ławek, zaprojektowanie na całej trasie infrastruktury dla osób
niepełnosprawnych – podpórki dla osób niepełnosprawnych w ilości 10 szt. oraz na granicy
pomiędzy chodnikiem-ścieżką rowerową a jezdnią na całej szerokości przejścia należy zastosować
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reliefowe płyty ostrzegawcze dla osób niepełnosprawnych oraz obniżyć na przejściach dla pieszych
krawężnik aby osoby na wózkach mogły bezpiecznie i łatwo przejechać, u) zaprojektowanie 6
parkingów B&R z małą architekturą wyposażonych w 4 szt. stojaków na rowery ze stali
nierdzewnej, ławkę z oparciem, kosz na śmieci, v) projekt zagospodarowania całego terenu, w)
BIOZ, x) zatwierdzony decyzją projekt oznakowania na czas budowy, y) zatwierdzony decyzją
projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), z) wszelkie opracowania
niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń, zezwoleń, warunków, zatwierdzeń oraz zgłoszeń do
właściwych organów administracji lub instytucji, aa) dokumentację niezbędną do pozyskania
decyzji ZRID oraz pozwolenia na budowę, bb) wykonanie zatwierdzonego podziału nieruchomości
dla pozyskanych działek zgodnie z decyzją ZRID oraz wyniesienie w terenie punktów granicznych
zgodnie z ww. decyzją podziałową, cc) uzgodnienia i warunki z Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich oraz z Zarządu Dróg Powiatowych, do których należą ww. odcinki ścieżki
rowerowej, dd) przedmiar robót oddzielnie dla zakresu drogi powiatowej i oddzielnie dla zakresu
drogi wojewódzkiej. Zamawiający informuje, że na etapie opracowywania dokumentacji
(opracowań) objętej Przedmiotem Umowy każde rozwiązanie należy pisemnie uzgadniać z Zarządcą
drogi w pasie, na której prowadzona jest ścieżka rowerowa czyli z Wielkopolskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu oraz z Zarządcą Dróg Powiatowych w Poznaniu. Ponadto, decyzja na
realizację inwestycji drogowej – ZRID powinna być wydana z rygorem natychmiastowej
wykonalności; 2) w ramach zakresu „wybuduj” – należy wykonać roboty budowlane na podstawie
opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Płatności oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualną wiedzą techniczną oraz
uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszej Umowy dla następującego zakresu inwestycji, w
szczególności obejmującego: a) wykonanie nawierzchni ścieżki o szerokości od 2,0 m do 2,5 m z
mieszanki mineralno - asfaltowej o dużej zawartości grysów- SMA 0/8 grubości 4 cm i zjazdów z
kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm, b) wykonanie oświetlenia drogowego ścieżki
rowerowej - min. 65 punktów świetlnych - typu LED, c) odwodnienia – budowa przykanalików i
wpustów deszczowych, d) zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z małą architekturą (wiata,
ławki z oparciem - 2 szt., stół – 1 szt., stojaki na rowery ze stali nierdzewnej - 4 szt., 1 zestaw
naprawczy dla rowerów, monitoring, 1.kosz na śmieci, 1. tablica informacyjna z mapą gminy – opis
za pomocą pisma Brailla), e) wykonanie zaprojektowanych miejsc odpoczynku na całej długości
ścieżki rowerowej w ilości 10 szt. ławek, zaprojektowanych na całej trasie infrastruktury dla osób
niepełnosprawnych – podpórki dla osób niepełnosprawnych w ilości 10 szt. oraz na granicy
pomiędzy chodnikiem-ścieżką rowerową a jezdnią na całej szerokości przejścia należy zastosować
reliefowe płyty ostrzegawcze dla osób niepełnosprawnych oraz obniżyć na przejściach dla pieszych
krawężnik aby osoby na wózkach mogły bezpiecznie i łatwo przejechać, f) wykonanie
zaprojektowanych 6 parkingów B&R z małą architekturą wyposażonych w 4 szt. stojaków na
rowery ze stali nierdzewnej, ławkę z oparciem, kosz na śmieci, g) wykonanie dokumentacji
powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71000000-8, 71200000-0, 45233140-2,
45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45111230-9, 45111240-2, 45111250-5, 45111291-4,
45112710-5, 45113000-2, 45231000-5, 45231300-8, 45232100-3, 45232300-5, 45232310-8,
45233129-9, 45220000-5, 45233161-5, 45233162-2, 45233200-1, 45233221-4, 45233290-8,
45233292-2, 45236000-0, 45233293-9, 45310000-3, 45316000-5, 45316110-9, 45232460-4,
45111220-6
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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:
Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 14 sierpnia 2019 r.,
godz. 10.30, w terminie złożono 1 ofertę, którą oznaczono nr 1. Przedmiotowa oferta została złożona
przez Wykonawcę: INFRAKOM KOŚCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kościanie (kod pocztowy
64-000) przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 4.Ww. Wykonawca zaoferował wykonanie całego
przedmiotu zamówienia za cenę 8 892 900,00 PLN brutto. W dniu 14 sierpnia 2019 roku o godz. 11.00
Zamawiający dokonał otwarcia jedynej - złożonej w ww. postępowaniu - oferty. Jednocześnie,
bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 3 895
785,00 PLN brutto. W związku z faktem, iż oferta z najniższą ceną wynoszącą 8 892 900,00 PLN
brutto, będąca jednocześnie jedyną ofertą złożoną w postępowaniu przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć
kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie
zostało unieważnione. Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) Prawa zamówień
publicznych.

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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