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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510230320-N-2020 z dnia 18-11-2020 r.

Gmina Brójce: Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości
Bukowiec gm. Brójce oraz utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej nr 106915E w
miejscowości Bukowiec.
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: 588979-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brójce, Krajowy numer identyfikacyjny 47205775000000, ul. - -, 95-006 Brójce 39, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 295 01 11,
e-mail piotr.staszek@brojce.pl, faks 42 295 01 33.
Adres strony internetowej (url): http://bip.brojce.pl/
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy.
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce oraz utwardzenie pobocza w ciągu drogi
gminnej nr 106915E w miejscowości Bukowiec.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.9.2020
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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów Wykonawcy robót budowlanych polegających na odtworzeniu pobocza z tłucznia
kamiennego w miejscowości Bukowiec gmina Brójce. Zakres inwestycji polega na odtworzeniu pobocza z tłucznia kamiennego, zniszczonego
podczas prac budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniem na całej szerokości drogi nakładki asfaltowej w
pasiedróg: - drogi powiatowej nr 2923E (ulice Dolna i Górna), działki nr ew. 221/1 i 220/2, - drogi gminnej nr106915E (ul. Dolna), działka
221/2, obręb 02 Bukowiec, gmina Brójce, i obejmuje: - prace pomiarowe; -mechaniczne ścinanie poboczy na szer. 1 m; - umocnienie poboczy
w pasie drogi powiatowej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. średnio 8 cm na szer. 0,75 m na długości 1920,00 m x 2
=3840,00 mb; - umocnienie poboczy w pasie drogi gminnej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. średnio 8 cm na szer. 0,75
m na długości 1160,00 m x 2 = 2320,00 mb; -uporządkowanie terenu. Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie: - Zaświadczenia
o braku sprzeciwu na zamiar wykonywania robót budowlanych znak BiGN.6743.Z52.2018.J.K. z dnia 03.10.2018r. wydanego przez Starostwo
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zamieszczona na stronie BIP zamawiającego, tj. http://bip.brojce.pl/
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45233280-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż na obecnym etapie postępowania nie można było wprowadzić zmiany do
SIWZ, w tym załączników do SIWZ, gdyż jest już po terminie składania ofert i po otwarciu ofert oraz nie można również wyłonić Wykonawcy i
podpisać z nim umowy w terminie umożliwiającym realizację przedmiotu umowy, tj. w terminie w niej zakreślonym – do dnia 20 listopada 2020 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.
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