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Ogłoszenie nr 500159583-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.
Gmina Prostki: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178009N w m. Gorczyce w gminie Prostki
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: 572946-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Prostki, Krajowy numer identyfikacyjny 790671136, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel.
(87) 611 20 12, e-mail sekretariat@prostki.pl, faks (087) 611 20 79.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178009N w m. Gorczyce w gminie Prostki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Gk.7013.3.2018
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:
3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i branżowych: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178009N w m.
Gorczyce w gminie Prostki”.3.2.W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonanie
podbudowy o łącznej grubości 27 cm /15 cm dolna warstwa podbudowy i 12 cm górna warstwa podbudowy/ z mieszanki niezwiązanej
stabilizowanej mechanicznie, zjazdy i pobocza z mieszanki niezwiązanej., wymiana przepustu pod koroną drogi i wykonanie przepustów pod
wjazdami, bariery stalowe w rejonie przepustu , oczyszczenie lub wykonanie rowów przydrożnych. Szerokość korpusu drogowego 6,0m,
długość ok. 963 m. Jest to I etap – przygotowanie pod ułożenie warstw bitumicznych w przyszłości.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45200000-9, 45112100-6

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:
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zm.). Cena oferty
firmy Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9a, 19-200 Grajewo - 290.592,67 zł /brutto/ przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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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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