
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEMKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647624

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 25

1.5.2.) Miejscowość: Przemków

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-170

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: (76) 83 19 210

1.5.8.) Numer faksu: (76) 83 19 208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kluczka@przemkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://przemkow.pl/category/zamowienia-i-przetargi/130-tys-zl-i-powyzej/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-078f6e14-bde6-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088290/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-21 07:32

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007819/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00064563/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.15.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 956930,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa części dróg ul. Topolowej i
Wielkie Piece w Przemkowie”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Topolowej o łącznej długości 276,70 mb., Ciąg I-I i Ciąg
II-II, która w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową o szerokości zmiennej około 5,0
do 6,0 m. i jednostronnym chodnikiem ze starych betonowych płytek chodnikowych. 
Po przebudowie będzie to ulica ze zjazdami do posesji, o nawierzchni z kostki betonowej,
szerokości 6,0 m, wyposażona w obustronny chodnik, również z kostki betonowej. 

1. Zakres robót drogowych:
- rozbiórka istniejącego chodnika z płytek betonowych,
- wykonanie konstrukcji jezdni ul. Topolowej wraz z przejściami dla pieszych poprzez wyniesienie
kostki betonowej na wysokość 0,10 m szerokości 6 m, (pasy z kostki betonowej kolor grafitowy i
czerwony),
- wykonanie zjazdów do posesji,
- budowa ciągów pieszych (chodników),
- budowa połączeń ciągów pieszych z przejściami przez jezdnię,
- wykonanie oznakowania docelowego, wbudowanie znaków pionowych szt. 20.

W obrębie działek objętych inwestycją nr 24; 25; 1265; 1319; obręb 0001 Przemków,
zlokalizowane są sieci i przyłącza wod-kan., burzowa i gazowe oraz sieć elektroenergetyczna
kablowa niskiego napięcia 0,4kV oraz sieć kablowa niskiego napięcia 0,23kV oświetlenia
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ulicznego i uwagi na zmianę sposobu zagospodarowania terenu w ramach inwestycji drogowej
w ul. Topolowej ulegnie przebudowie infrastruktura podziemna.

2. Zakres robót elektrycznych:
- rozbiórka istniejących słupów oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową,
- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kW, o łącznej
długości 232 m,
- budowa słupów oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi dz. Nr 1319; 1265; m. Przemków ul.
Topolowa, szt. 7,

Istniejąca sieć oświetlenia ulicznego projektowana jest po nowej trasie wraz nową lokalizacją
słupów. 

3. Zakres robót kanalizacji instalacji sanitarnej:
- demontaż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami,
PVC fi 250 o długości 251,8 m, PVC fi 200 o długości 116,4 m.

4. Zakres robót kanalizacji burzowej:
- wykonanie kanalizacji deszczowej 315 PP L=112,1 m,
- wykonanie kanalizacji deszczowej 250 PP L=111,0 m,
- wykonanie kanalizacji deszczowej 200 PP L= 40,8 m,

Odwodnienie ma być zrealizowane za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych do wpustów
deszczowych rozbudowanej kanalizacji deszczowej. Rozbudowa kanalizacji deszczowej
obejmuje także przebudowę wylotu kanalizacji do rowu melioracyjnego za pomocą rurociągu fi
315 zabezpieczonego ścianką oporową oraz przechwycenie układu kanalizacji deszczowej z ul.
Klonowej i wykorzystaniem istniejącego separatora typu HYDRO OIL Ho-6-60-600 firmy FLO
SYTEM o średnicy Dh 1000.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również przyłączenie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i
burzowej z terenu posesji wzdłuż ul. Topolowej do przebudowanej sieci sanitarnej i burzowej.

Uwaga - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót stanowiące załączniki
do SWZ. 

5.2. Charakterystyka przedmiotu inwestycji
5.2.1 Informacje o terenie budowy.
Teren prac: części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie.
Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty drogowe, roboty elektryczne, roboty
kanalizacji sanitarnej i burzowej, roboty konstrukcyjne.
Do powyższych potrzeb Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem,
oznakowaniem i potencjałem ludzkim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji dla zadania pod nazwą: „Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w
Przemkowie” w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 08.00 wpłynęły 2
oferty. 
Oferta 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), który mówi: „Zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli [...] nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z
wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego”. 
Oferta 2 na kwotę 1 426 293,32 zł brutto, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 300 000,00 zł brutto. Zamawiający nie ma
możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1426293,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1426293,32 PLN
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