Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295755/01 z dnia 2021-12-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Aktywna Matarnia – zad. 1 „Bezpieczna droga do szkoły – chodnik/utwardzone pobocze –
Klukowo” w ramach BO 2020 w ramach dok. proj. pn.: „Budowa chodnika i utwardzonego
pobocza przy ulicy Radiowej.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdańska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 51 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

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:

„Aktywna Matarnia – zad. 1 „Bezpieczna droga do szkoły – chodnik/utwardzone pobocze –
Klukowo” w ramach BO 2020 w ramach dok. proj. pn.: „Budowa chodnika i utwardzonego
pobocza przy ulicy Radiowej.”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81172531-357b-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295755/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 10:36
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005662/123/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.38 Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00245053/01

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: 176/BZP-U.510.142/2021/EP
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 143315 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywna Matarnia –
zadanie 1 „Bezpieczna droga do szkoły – chodnik/utwardzone pobocze – Klukowo” w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2020 w ramach dokumentacji projektowej pn.: „Budowa chodnika i
utwardzonego pobocza przy ul. Radiowej”.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:
a) Prace geodezyjne;
b) Usunięcie drzew i krzewów zgodnie z inwentaryzacją zieleni;
c) Prace przygotowawcze, korytowanie;
d) Chodniki, utwardzenie terenu, zjazdy na posesje;
e) Odtworzenie ogrodzenia;
f) Docelową organizację ruchu;
g) Montaż tablicy informacyjnej.
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia
będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca
wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34953300-5 - Chodniki
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
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:

Cena kolejnej najwyżej ocenionej oferty wynosi 275 000,00 zł brutto, co oznacza, że przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości
97.387,00 zł brutto, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny
oferty.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
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:
1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 275000,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 409183,21 PLN

2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

