
Ogłoszenie nr 500047659-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.

Gmina Sobolew: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew - Część V -Przebudowa
drogi Kaleń – Korytnica / działka nr 114/- na długości 170m

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: 517881-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500033520-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sobolew, Krajowy numer identyfikacyjny 71158235100000, ul. Rynek  1, 08460  
Sobolew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 825 023, e-mail inwestycje@sobolew.pl,
faks 256 832 736.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sobolew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew - Część V -Przebudowa drogi Kaleń –
Korytnica / działka nr 114/- na długości 170m

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.2018

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:

Zakres prac obejmuje: wykonanie przepustów na podbudowie z kruszywa, wzmocnienie
podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,
wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wbudowanym mechanicznie,
wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni wykonania z betonu asfaltowego, rowy, mechaniczne
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CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część V -Przebudowa drogi Kaleń – Korytnica /
działka nr 114/- na długości 170m

profilowanie i uzupełnienie poboczy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

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:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), przedmiotowe postępowanie
zostało unieważnione, ponieważ cena złożonej oferty w zakresie Części V przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną
złożona w postępowaniu opiewa na kwotę 87 919,79 zł brutto. Mając na uwadze, iż Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansfowanie zamówienia kwotę 79000,00zł brutto i nie nie może
zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty
najkorzystniejszej.

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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