
Ogłoszenie nr 510173325-N-2020 z dnia 11-09-2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu: Budowa ścieżki rowerowej: Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i
bezpiecznie

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

RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 566036-N-2020

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

Numer ogłoszenia: 540155861-N-2020

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 przetargi@pzdtorun.com.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/386f5594-dfd0-4ce4-a836-347ac233aa6c
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki rowerowej: Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZD 11.252.3.5.2020

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 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. 3. Przedmiot zamówienia: Droga rowerowa Lubicz Dolny - Rogówko • lokalizacja: Gmina Lubicz, Powiat

Toruński, Województwo Kujawsko- Pomorskie, • przebieg: w pasie drogowym drogi powiatowej 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny w

miejscowości Rogówko oraz Jedwabno (na odcinkach w km 1+085 do 2,680 oraz 2,975 do 4,737 km), • łączna długość: około 3,357 km, •

nawierzchnia: masa mineralno - bitumiczna 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. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz jego Podwykonawców, o

ile zostaną wprowadzeni, osób wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę zgodnie z wymogami art. 36

ust. 8a oraz ust. 11 ustawy Pzp. Każdorazowo, przy składaniu Zamawiającemu faktury z wykonanych prac, wykonawca zobligowany jest do

złożenia oświadczenia osób biorących udział w realizacji zamówienia o zatrudnieniu na podstawie umów o pracę. 5. Wszystkie dostarczane

produkty, materiały oraz wyposażenie będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać

deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi. 6. Jeżeli gdziekolwiek w

SIWZ lub w jej załącznikach pojawia się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter

przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta lub marki, który jest równoważny, tzn.

posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ lub

załącznikach przykładów.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/386f5594-dfd0-4ce4-a836-347ac233aa6c
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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:

Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane

zamawiający opisuje za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja

projektowa dla budowy drogi rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej: Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i

bezpiecznie” zawierała nieaktualne uzgodnienia z gestorami sieci oraz nie zawierała uszczegółowienia dokumentacji projektowej. Wada – na obecnym

etapie postępowania – ma charakter nieusuwalny. Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie

prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 146 ust.

6 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku

dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ

na wynik postępowania. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp winien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, w

sposób pozwalający na dokładną jego identyfikację, zapewniającą porównywalność składanych ofert. Niedokładne opisanie przedmiotu zamówienia –

co do jego zakresu, wielkości – powoduje nieporównywalność ofert i utrudnia ich obiektywną ocenę. W toku badania i oceny ofert nie jest możliwe

dokonywanie zmian opisu przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w art.

93 ust. 1 pkt 7) ustawy – Prawo zamówień publicznych, postępowanie należało unieważnić.

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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