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Ogłoszenie nr 500285192-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.
Urząd Gminy w Istebnej: Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km
0+087 – 0+340
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: 643898-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010, ul. Istebna 1000,
43470 Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail
inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GR.271.25.2018
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:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn: Przebudowa drogi
gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340, zadanie jest dofinansowane
z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2018.
3.2. Zakres robót do wykonania: 3.2.1. Podbudowa: roboty ziemne w gruncie wykonywane
koparką z odwozem urobku samochodem samowyładowczym 5 Mg na odległość do 5 km –
koryto drogi w ilości 34,40 m3, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w ilości
137,60 m2, wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności
sposobem ręcznym w ilości 137,60 m2, podbudowa z tłucznia grubość warstwy po zagęszczeniu
35 cm na całej szerokości jezdni w ilości 137,60 m2, profilowanie istniejącej podbudowy
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tłuczniem kamiennym średnia grubość warstwy 20 cm w ilości 134,40 m3. 3.2.2. Nawierzchnia:
skropienie podbudowy asfaltem pod w-wę wiążącą w ilości 708,40 m2, warstwa wiążąca z masy
mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralnobitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 708,40 m2, skropienie podbudowy asfaltem pod
w-wę ścieralną w ilości 683,10 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości
po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w
ilości 683,10 m2. 3.2.3. Mijanki: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
średnia grubość warstwy 15 cm w ilości 5,25 m3, skropienie podbudowy asfaltem w ilości 35,00
m2, warstwa wiążąca z masy mineralno bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z
transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 35,00 m2, warstwa
ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy
mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 35,00 m2. 3.2.4. Zjazdy: mechaniczne
wykonanie koryta drogi na całej szerokości jezdni głębokości 30 cm grunt w ilości 45,00 m2,
podbudowa z tłucznia grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm na całej szerokości jezdni w
ilości 60,00 m2, skropienie istniejącej podbudowy asfaltem w ilości 60,00 m2, warstwa ścieralna
z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 6 cm z transportem masy mineralnobitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 60,00 m2. 3.2.5. Roboty wykończeniowe i
towarzyszące: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość
warstwy 5 cm w ilości 6,32 m3, ręczne profilowanie pobocza masą mineralno-bitumiczną
średnia grubość 3 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w
ilości 9,45 Mg, jednokrotne powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową w ilości 2,5
kg/m2 i grysami kamiennymi w ilości 20,3 kg/m2 w ilości 126,50 m2. 3.3. Szczegółowy zakres
robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej
specyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV: 45111240-2, 45111300-1, 45233142-6, 45233320-8, 45233100-0,
45233220-7, 45233140-2

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:
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ponieważ oferta z
najniższą ceną spośród złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do
ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: Kwota, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 130.000,00 zł. brutto, tymczasem cena
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najtańszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: Firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z
o.o. 52-200 Wrocław, Wysoka, ul. Lipowa 5A wynosi 286.311,26 zł. brutto. Zamawiający nie
wyraża zgody na zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia.
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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