
Ogłoszenie nr 510099209-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.

Gmina Moskorzew: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalekie dz. nr 114 odcinka w km
0+000 – 1+1000

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: 549816-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Moskorzew, Krajowy numer identyfikacyjny 15139897100000, ul. Moskorzew  42,
29-130  Moskorzew, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-34 3542003, e-mail
ug.moskorzew@interia.pl, faks 0-34 3542033.
Adres strony internetowej (url): www.bip.moskorzew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalekie dz. nr 114 odcinka w km 0+000 – 1+1000

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKZ.271.1.4.2019

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:

Przedmiotem opracowania jest, przebudowa drogi gminnej w m. Dalekie, odcinka o długości
1000 mb. Istniejąca droga przebiega między polami i jest utwardzona kruszywem łamanym. W
celu jej poszerzenia, należy dokonać ścinki zawyżonych poboczy obustronnie, aby ułożyć nową
podbudowę na szerokości 4,0 m. Po dokonaniu ścinki poboczy, projektuję się podbudowę z
kruszyw łamanych o grubości 20 cm i szerokości 4,0 m na całej długości odcinka. Na wykonaną
podbudowę należy wykonać warstwę wiążącą z asfalto-betonu o szerokości 3,2 m i grubości 4
cm. Następnie wykonać warstwę ścieralną asfalto-betonu o grubości 4 cm i szerokości 3 m. Po
zakończeniu robót bitumicznych należy wykonać utwardzenie poboczy kruszywem łamanym,
obustronnie na szerokość 0,5 m i grubość 8 cm.
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233220-7

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:
Zamawiający Gmina Moskorzew informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia 20.05.2019r., znak sprawy GKZ.271.1.4.2019, zgodnie art. 93
ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1986), zwanej dalej
„ustawą”. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień „Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: - postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 20.05.2019r Zamawiający wszczął postępowanie
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Dalekie dz. nr 114 odcinka w km 0+000 – 1+1000. W dniu 21.05.2019r. Zamawiający stwierdził
błąd w przedmiocie zamówienia uniemożliwiający zawarcie umowy niepodlegającej
unieważnieniu. Właściwa nawa przedmiotu zamówienia winna być:” Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Dalekie dz. nr 114 odcinka w km 0+000 – 1+000” . Zamawiający zamierzał
faktycznie udzielić zamówienia na przebudowę 1000 mb drogi, zaś tytuł zamówienia sugerował
zlecenia przebudowy 2 km drogi. Błąd zawarty w przedmiotowej SIWZ może doprowadzi do
zawarcia umowy, której przedmiot jest zbędny dla Zamawiającego lub też nie może doprowadzić
do zawarcia ważnej umowy (w rozumieniu art. 146 Pzp lub innych przepisów). Nieprawidłowy
tytuł zamówienia może wprowadzić Oferentów w błąd i doprowadzić do zawyżenia/zaniżenia cen,
czego konsekwencją może być odrzucenie wszystkich złożonych w postępowaniu ofert. Zaistniałe
przesłanki zobowiązują Zamawiającego do unieważnienia przedmiotowego postępowania o
udzieleniu zamówienia publicznego w oparciu o art. 93 ust.1 pkt. 7.

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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