
Ogłoszenie nr 510530120-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

Gmina Skoroszyce: „Przebudowę odcinka drogi wewnętrznej w Makowicach – etap I”

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: 604633-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540228844-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Skoroszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141294100000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 48-320 
Skoroszyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4318505 w. 36, e-mail inwestycje@skoroszyce.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.skoroszyce.pl , www.bip.skoroszyce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowę odcinka drogi wewnętrznej w Makowicach – etap I”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Zp.271.4.202.IBK

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Makowice gmina
Skoroszyce. Projektowana droga zlokalizowana jest na działce drogowej nr 400 obręb Makowice w zakres którego
wchodzi : I. BRANŻA DROGOWA : Przebudowa drogi na odcinku od działki 401/1 (powiązanie ze stanem istniejącym)
do końca działki nr 401/7 – odcinek 100 mb. W zakresie odwodnienia drogi należy wykonać pełen zakres, czyli
zarurowanie rowu na odcinku od działki nr 401/1 do działki 396/7 II. BRANŻA TELETECHNICZNA : Pełny zakres
zgodnie z projektem od działki 401/1 do końca działki nr 401/7. III. OZNAKOWANIE PIONOWE : Docelowa organizacja
ruchu na odcinku od działki 401/1 do działki nr 399/2.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233226-9

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233320-8, 45233290-8, 45220000-5

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
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Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w
przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 20.11.2020 r. Do upływu terminu składania
ofert, wpłynęły 3 oferty na wykonanie zadania. Zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 350 000,00 zł brutto. W toku badania
ofert komisja powołana do niniejszego postępowania stwierdziła, że oferta z najniższą ceną jest rażąco niska w stosunku do
szacowanej wartości ofert. Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy w dniu
23.11.2020 r. o udzielenie wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, tzn. dotyczącej rażąco
niskiej ceny. Wykonawca miał udzielić wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2020 r. do godziny 10:00.
Wyjaśnienia w wymaganym terminie wezwany Wykonawca nie złożył. W toku badania pozostałych ofert Komisja powołana
do rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, stwierdziła, że oferta z najniższą ceną złożona na kwotę 414 109,89 zł
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4
ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć
środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego, Zamawiający
unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

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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