
Ogłoszenie nr 510107394-N-2019 z dnia 30-05-2019 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu: Budowa drogi rowerowej Kamionki Małe – Turzno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dotyczy projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez

wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 543718-N-2019

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

Numer ogłoszenia: 540093286-N-201

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87152543200000, ul. ul. Polna  113, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie,

państwo Polska, tel. (056) 66 44 775, e-mail pzdtorun@wp.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7a08f4c3-605c-4f05-887b-7309e749c75b
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi rowerowej Kamionki Małe – Turzno

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZD-11.252.3.4.2019

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:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej Kamionki Małe - Turzno zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do

niniejszej SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. • Przedmiot zamówienia: droga rowerowa • lokalizacja: Gmina Łysomice, Powiat Toruński,

Województwo Kujawsko-Pomorskie, • przebieg: w pasie drogowym drogi powiatowej 2029C (oraz na działkach przyległych) na odcinku Kamionki

Małe – Turzno, • łączna długość: około 2,6 km, • nawierzchnia: bitumiczna, 3. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być

zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z

niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7

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:
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Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986

z późn. zmianami) zwanej dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 tj. cena najkorzystniejszej oferty

lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…) Uzasadnienie faktyczne

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o cenach złożonych przez Wykonawców biorących

udział w postępowaniu opiewającej na wartość wyższą niż zakładana w budżecie Zamawiającego. W związku z faktem, iż Zamawiający zamierzał

przeznaczyć na realizację zamówienia wartość mniejszą niż zaproponowana przez Wykonawców startujących w przetargu, Zamawiający uznał

postępowanie unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4. Oferta z najniższą ceną złożona w postępowaniu: przewyższa kwotę którą Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na

realizację zadania do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający postanawia jak na wstępie. Uzasadnienie prawne Zamawiający unieważnia

postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4.

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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