Ogłoszenie nr 500008224-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.
Gmina Działdowo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i
oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo
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
Inwestycja będzie objęta dofinansowaniem w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno –
ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634687-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Działdowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037802500000, ul. ul.
Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 23
6970700, e-mail sekretariat@ugdzialdowo.pl, faks 23 6970701.
Adres strony internetowej (url): www.dzialdowo.ug.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w
miejscowości Burkat, Gmina Działdowo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RPZ.271.4.2017
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 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w
miejscowości Burkat, Gmina Działdowo Zamówienie obejmuje roboty 1) Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV Ø 200 mm – 5263,25 m 2) Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej PCV Ø 160mm – 630,06 m (przyłącza) 3) Budowa oczyszczalni

ścieków 4) Budowa przepompowni ścieków Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ,
w tym dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9
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:
Uzasadnienie faktyczne: w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert tj.
do dnia 08.01.2018r. do godz. 10:00 została złożona jedna oferta w której zaproponowano
cenę ryczałtową brutto w wysokości 5.043.009,02 zł. Cena tej oferty znacznie przekracza
możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia kwotę brutto w wysokości 3.794.040,48 zł. Zamawiający nie może zwiększyć
kwoty na realizację zamówienia do ceny przedstawionej przez oferenta. Uzasadnienie prawne:
zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć
tę kwotę 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.

