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Ogłoszenie nr 500237887-N-2018 z dnia 03-10-2018 r.

Karczew: Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Przechodniej do ul. Ogrodowej) oraz ul.

Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) w Karczewie. OGŁOSZENIE O

ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej 

nie

 

Informacje dodatkowe:  Nie dotyczy 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karczew, Krajowy numer identyfikacyjny 1326922600000, ul. ul.

Warszawska  28, 05480   Karczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7806516, 780 76 41,

e-mail przetargi@karczew.pl, faks 227 806 536. 

Adres strony internetowej (url): www.karczew.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul.

Przechodniej do ul. Ogrodowej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek)

w Karczewie. 

Numer referencyjny  ZP.271.15.2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Karczówek (odc. od ul. Przechodniej do ul.

Ogrodowej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) w Karczewie, na

łącznej długości L=284,77 m. Zakres robót obejmuje m. in.: rozbiórkę istniejących krawężników

betonowych; rozbiórkę istniejących obrzeży betonowych; rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt

betonowych; rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów; budowę nawierzchni jezdni z betonu

asfaltowego; ustawienie krawężników betonowych; regulację wysokościową armatury urządzeń

podziemnych do poziomu sąsiednich nawierzchni; montaż wpustów deszczowych z przykanalikami,

studzienka ściekowa. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Zamówienia; Dokumentacja projektowa na którą składają się: Projekt budowlany; Specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robót; Przedmiar robót (przedmiar ma charakter pomocniczy);

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót; Istotne Postanowienia Umowy.

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8 

Dodatkowe kody CPV:

45233000-9
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 358389.95 

Waluta: 

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami: 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp)

zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym

uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub

wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich

niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z

postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 10 września 2018 r. Zamawiający wszczął postępowanie w

trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 614759-N-2018, na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul.

Przechodniej do ul. Ogrodowej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul.

Karczówek) w Karczewie, numer referencyjny ZP.271.12.2018, a następnie udostępnił ww.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z SIWZ na swojej stronie internetowej. Termin składania ofert

wyznaczony został zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp - na dzień 26 września 2018 r. do godziny

12:00. W wyznaczonym terminie na składanie ofert nie złożono żadnej oferty. W związku z

powyższym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnił

przedmiotowe postępowanie. Jednocześnie, Zamawiający nie dokonał istotnych zmian

pierwotnych warunków zamówienia, tj.: opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w

postępowaniu, kryteriów oceny ofert, okresu gwarancji, okresu rękojmi oraz terminu wykonania
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zamówienia. W związku z powyższym, skoro w postępowaniu prowadzonym uprzednio nie

została złożona żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób

zmienione, zaistniały wszystkie przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przesłanki do

zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 

Pan Piotr Skoczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr

Skoczek,  ,  Pogorzel, ul. Świerkowa 31, ,  05-430,  Celestynów ,  kraj/woj. mazowieckie 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o., ,  ,  Pogorzel, ul. Świerkowa 31, , 

05-430,  Celestynów.,  kraj/woj. mazowieckie 

 


