Ogłoszenie nr 510184262-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:
Przebudowa drogi, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w m. Połajewo
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 588358-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000,
ul. ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 823,
e-mail sekretariat@zdpczarnkow.pl, faks 672 552 931.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w m. Połajewo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP-2.2410.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji
zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 3.
Dokumentację chodnika należy opracować od km 9+580 do km 9+965 (do istniejącego ciągu
pieszego-) wraz z odwodnieniem oraz zjazdami na poszczególne działki, szerokość chodnika
min. 2,5 m 4. W przypadku wystąpienia kolizji ze słupami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, konieczne będzie zaprojektowanie przesunięcia istniejących słupów w
porozumieniu z władzami Gminy Połajewo 5. Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma
obowiązek na własną odpowiedzialność dokonać oględzin terenu objętego pracami

projektowymi w celu przygotowania swojej oferty. Ponadto przed przystąpieniem do
projektowania zalecana jest ponowna wizja lokalna przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV: 71248000-8
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:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuję, że unieważnia się postępowanie
na opracowanie dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa drogi, budowa chodnika
przy drodze powiatowej nr 1353P w m. Połajewo, gdyż cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 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.

