
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 621 64 49

1.5.8.) Numer faksu: 16 621 64 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdjaroslaw.pl

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

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Roboty drogowe - zarządzanie drogami powiatowymi

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:
Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-deb28702-e096-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130473/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 10:07

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009182/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy - Duńkowice w m.
Charytany

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 00109743/01

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: ZP.271.1.23.2021

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

Przedmiotem zamówienia jest: " Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz
Nowy-Duńkowice w m. Charytany "
Szczegółowy zakres robót swoim zakresem obejmuje wykonanie:
1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty przygotowawcze i rozbiórki elementów
dróg, zdjęcie w-wy humusu i/lub darniny, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, budowa
kanału technologicznego, odwodnienie, wykonanie nasypów, krawężniki betonowe, obrzeża
betonowe, podbudowa, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia z betonu
asfaltowego, pobocza, tereny zielone, inwentaryzacja geodezyjna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników
i asfaltowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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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:
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Złożone oferty okazały się droższe od
zaplanowanych środków finansowych na wykonanie przedmiotowego zadania. Zamawiający nie
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków
przeznaczonych na sfinansowanie danego zadania.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice
w m. Charytany”, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 101411,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 112666,26 PLN
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