
Ogłoszenie nr 510197479-N-2019 z dnia 18-09-2019 r.

Gmina Stepnica: Budowa odcinka sieci wodociągowej W44-W73 na ul. Chrobrego obręb
geodezyjny Stepnica-1

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: 577161-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stepnica, Krajowy numer identyfikacyjny 81168433800000, ul. ul. Kościuszki  4,
72-112  Stepnica, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 188 521, e-mail
budownictwo@stepnica.pl, faks 914 188 580.
Adres strony internetowej (url): www.stepnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa odcinka sieci wodociągowej W44-W73 na ul. Chrobrego obręb geodezyjny Stepnica-1

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AOŚ.271.8.2019

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:

Budowę odcinka sieci wodociągowej W44-W73 na ul. Chrobrego obręb geodezyjny Stepnica-1
ok. 202 mb raz z przyłączami wodociągowymi W76-W76.1, W11-W11.1, W28-W28.1.
Szczegółowy zakres robót określa: 1) Projekt budowlany, załącznik nr 1 do SIWZ, 2) decyzja
pozwolenia na budowę nr 440/2013 z dnia 30.07.2013r. starosty goleniowskiego, stanowiący
załącznik nr 2 do SIWZ, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 3 do
SIWZ, 4) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, W/w załączniki stanowią
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integralną część SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu
zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą. W przypadku
konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia inwestycji,
Wykonawca zobowiązany uzyskać je we własnym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do
poniesienia kosztów z wiązanych z zajęciem pasa drogowego oraz wszelkich opłat związanych z
włączeniem sieci do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Prace projektowe
oraz roboty budowlane i montażowe należy prowadzić we współpracy z operatorem sieci
wod.-kan. na terenie Gminy Stepnica, czyli Wodociągami Zachodniopomorskimi Sp. z o.o. w
Goleniowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia badań i sprawdzeń wody.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

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:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia …”. W przedmiotowym
postępowaniu złożono cztery oferty, Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą
uchylił się od podpisania umowy. Cena kolejnej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zasadnym jest
zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) i unieważnienie postępowania.

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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