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Ogłoszenie nr 510136827-N-2019 z dnia 04-07-2019 r.

Gmina Pułtusk: Budowa słupów oświetlenia ulicznego i linii kablowej oświetlenia ulicznego w
Gminie Pułtusk
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: 541429-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pułtusk, Krajowy numer identyfikacyjny 13037790700000, ul. ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
236 920 391, e-mail um@pultusk.pl, faks 236 924 296.
Adres strony internetowej (url): www.pultusk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa słupów oświetlenia ulicznego i linii kablowej oświetlenia ulicznego w Gminie Pułtusk
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZZP.271.12.2019.
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:
Budowa słupów oświetlenia ulicznego i linii kablowej oświetlenia ulicznego w Gminie Pułtusk - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty w Rozdziale VIII oraz załączniku Nr 1 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45316100-6
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45316110-9

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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Część 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28868.25
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Wielobranżowych Electrix Zbigniew Śliwiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Topolnica 28A
Kod pocztowy: 07-214
Miejscowość: Zatory
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38745
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Oferta z najniższą ceną/kosztem 38745
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78389.14
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Część 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części Nr II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Części II dotyczącej - Budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego – wskazał miedzy innymi w opisie
przedmiotu zamówienia: - „wykonanie montażu stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego w liczbie 4 szt.” jednocześnie wskazując w
przedmiarach robót stanowiących załącznik Nr 1 do SIWZ (w sprzeczności z zapisami SIWZ Rozdział VIII) – „montaż i stawianie słupów
oświetleniowych o masie 100 kg w liczbie 10 szt.„ - „budowę linii kablowej kablem YAKXS 4x25 mm² o długości ok. 140 m” jednocześnie
wskazując w przedmiarach robót stanowiących załącznik Nr 1 do SIWZ (w sprzeczności z zapisami SIWZ Rozdział VIII) – „układanie kabli o masie
do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 286 m” Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić co faktycznie zostało wycenione przez
Wykonawców w złożonych ofertach przetargowych, gdyż oferty przetargowe nie zawierają szczegółowych kosztorysów , jedynie ogólną wartość
netto i brutto prac objętych przedmiotem zamówienia. Z uwagi na brak możliwości ujednolicenia (poprawienia) w SIWZ faktycznego zakresu
wykonania prac w zakresie Części II jak również brak możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonych ofert Zamawiający
postanawia jak na wstępie.
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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