
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Budowa wieży widokowo -obserwacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wieży” w
formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWY TOMYŚL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 614426661

1.5.8.) Numer faksu: 614422764

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@nowytomysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowytomysl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowy_tomysl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa wieży widokowo -obserwacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wieży” w
formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4dd0872-e8ab-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00155734/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-20 12:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006603/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Nowy
Tomyśl

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 4 „ Środowisko” , Działanie 4.5. „Ochrona Środowiska”, Poddziałanie 4.5.4 „
Edukacja ekologiczna”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00119830/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa wieży widokowo -obserwacyjnej wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół wieży” w ramach Projektu: „Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki
edukacyjnoprzyrodniczej
na terenie Gminy Nowy Tomyśl”. Zadanie dofinansowano ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 „ Środowisko” , Działanie 4.5.
„Ochrona Środowiska”, Poddziałanie 4.5.4 „ Edukacja ekologiczna” . Obiekt będzie
zlokalizowany na działce oznaczonej nr ew. 1301/7 ob. Nowy Tomyśl z obsługą komunikacyjną
drogą gruntową dz. nr 1307/2. Teren na którym będzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja
stanowi część założenia parkowego w centrum miasta Nowy Tomyśl. Realizacja zamówienia
rozumiana jest przez: wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych, wykonanie robót
budowlanych inżynierskich dotyczących budowy wieży i robót dotyczących zagospodarowania
terenu wraz z wykonaniem, dostawą i montażem elementów małej architektury. Ponadto
dokonanie wszystkich czynności związanych z uzyskaniem decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00155734/01 z dnia 2021-08-20

2021-08-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 2. Zakres
zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace: a) Sporządzenie wielobranżowego
projektu budowlanego wieży widokowo-obserwacyjnej (architektura, konstrukcja, instalacja
odgromowa i uziom fundamentowy), b) Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu w
zakresie określonym w załączniku graficznym w tym WLZ, c) Sporządzenie projektu
wykonawczego branży konstrukcyjnej, d) Sporządzenie kosztorysów i przedmiarów robót
budowlanych, e) Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i
pozwoleń administracyjno-prawnych, f) Uzyskanie pozwolenia na budowę, g) Sporządzenie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, h) Sporządzenie planu BIOZ,
i) Wykonanie robót rozbiórkowych na terenie placu (ogrodzenie, nawierzchnia) i przygotowanie
terenu pod rozpoczęcie robót budowlanych, j) Wykonanie robót budowlanych w zakresie
kompleksowej realizacji projektu w zakresie budowy wieży jak i zagospodarowanie terenu wokół
wieży, k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przedmiot zamówienia został
szczegółowo określony w warunkach Projektu Umowy - załącznik nr 9 do SWZ oraz w
Programie Funkcjonalno – Użytkowym– załącznik nr 10 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
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71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym
postępowaniu złożona została 1 oferta.Cena oferty wynosi 2 129 500,00 zł brutto, a
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 410 000,00 zł brutto i nie może
jej zwiększyć do ceny ofertowej. W związku z powyższym, Zamawiający zobligowany jest
unieważnić postępowanie zgodnie z podstawą prawną wskazaną w uzasadnieniu prawnym.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2129500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2129500 PLN
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