
Ogłoszenie nr 510157935-N-2020 z dnia 21-08-2020 r.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych: Zabezpieczenie i
uszczelnienie nasypu drogowego drogi wojewódzkiej nr 181 w m. Drawski Młyn.

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: 564351-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer
identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Wilczak  51, 61-623  Poznań, woj. wielkopolskie,
państwo Polska, tel. 61 826 53 92, e-mail przetargi@wzdw.pl, faks 61 826 53 92; 61 852 01 31.
Adres strony internetowej (url): www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zabezpieczenie i uszczelnienie nasypu drogowego drogi wojewódzkiej nr 181 w m. Drawski
Młyn.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZDW.WZP.271-56/20

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:

Zabezpieczenie i uszczelnienie nasypu drogowego drogi wojewódzkiej nr 181 w m. Drawski
Młyn.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45243600-8, 43329000-5, 45111200-0

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/08699a12-7348-4173-bb92-fea...

1 z 2 21.08.2020, 17:55



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:
art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający
działając na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12) Pzp wykluczył z postępowania wykonawcę KLP sp. z
o.o., ponieważ wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający
wymagał w pkt. 6.2.3a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonania (zakończeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej trzech zadań związanych z wykonaniem
zabezpieczeń i uszczelnień nasypów drogowych każde o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł
brutto. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedstawił dowodów na wykonanie co
najmniej trzech zadań związanych z wykonaniem zabezpieczeń i uszczelnień nasypów drogowych.
Ponadto w zakresie spełnienia warunku opisanego w pkt. 6.2.3b) SIWZ wskazana przez
wykonawcę osoba kierownika budowy/robót nie realizowała zadań związanych z wykonaniem
zabezpieczeń i uszczelnień nasypów drogowych. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.5) Pzp Zamawiający
odrzucił ofertę KLP sp. z o.o. jako złożoną przez wykonawcę wykluczonego z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym postępowanie zostało
unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

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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