Ogłoszenie nr 500018451-N-2017 z dnia 25-08-2017 r.
Miasto Ruda Śląska: „Budowa Rudzkiego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kolberga w Rudzie Śląskiej”
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: 563677-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Ruda Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00051584000000, ul. Plac Jana Pawła II 6, 41709 Ruda
Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, e-mail zamowienia@ruda-sl.pl, faks 032
248 7348.
Adres strony internetowej (url): www.rudaslaska.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa Rudzkiego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kolberga w Rudzie Śląskiej”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AP.271.93.2017
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:
Budowa Rudzkiego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kolberga w Rudzie Śląskiej Zakres prac do wykonania
obejmuje: a) branża drogowa - wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, - wykonanie chodników z kostki
betonowej 8 cm, - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej 8 cm, - wykonanie parkingu z destruktu
asfaltowego, - wykonanie trawników, - wykonanie znaków poziomych na jezdni, b) branża elektryczna wykonanie oświetlenia, - wykonanie monitoringu, - montaż sygnalizacji świetlnej, c) zagospodarowanie terenu montaż znaków drogowych, - wykonanie ogrodzenia, - montaż ławek, - montaż koszy na śmieci, - montaż
stojaków rowerowych, - wykonanie torowiska z powierzonych materiałów (tory, podkłady kolejowe, kolejka z
wagonami) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1
Dodatkowe kody CPV: 45310000-1, 34928200-0, 34928472-7
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:
Podstawą do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest art. 93 ust.
1 pkt 4 ustawy. Wprawdzie w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, jednakże oferta przewyższa
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (bezpośrednio przed otwarciem ofert
Zamawiający poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 725 000,00 zł/brutto,
cena najkorzystniejszej oferty to: 1 242 387,47 zł/brutto. Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4
ustawy. Jak wynika z powyższego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty.
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.

