
Ogłoszenie nr 510198483-N-2020 z dnia 12-10-2020 r.

Gmina Czernica: „Remont drogi gminnej ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach”

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: 588161-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czernica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193498600000, ul. ul. Kolejowa  3, 55-003  Czernica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 726 57 00, e-mail
czernica@czernica.pl, faks 71 726 57 00.
Adres strony internetowej (url): http://bip.czernica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Remont drogi gminnej ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MTP.271.2.19.2020.MK

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:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej, ul. Międzywałowej w Jeszkowicach odcinek I o długości 284 mb i odcinek II o długości 80 mb,
obejmuje: Zakres robót dla odcinka I: 1) wyrównanie istniejącej podbudowy (tj. nawierzchni bitumicznej) poprzez wykonanie warstwy profilującej z mieszanki
mineralno – asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 3 cm (w tym oczyszczenie i skropienie nawierzchni); 2) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek
mineralno – asfaltowych o uziarnieniu 0-11,2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (w tym oczyszczenie i skropienie nawierzchni); 3) odwodnienie układu drogowego
poprzez wykonanie wpustu wpiętego do studni chłonnej oraz wpustu wpiętego do istniejącej kanalizacji deszczowej; 4) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
0/31,5mm o średniej szerokości 70 i grubości 15cm; 5) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm; 6) regulację pionową skrzynek i studni infrastruktury
podziemnej; 7) likwidację istniejących korytek odwadniających nawierzchnię jezdni; 8) przebudowę zjazdu na teren posesji w celu uzyskania odpowiednich spadków
po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ulicy Międzywałowej; 9) aktualizację ewidencji dróg; 10) roboty pomocnicze. Zakres robót dla odcinka II: 1) wykonanie
koryta o grubości do 30cm i szerokości 4,5 m na odcinku 80 mb; 2) wykonanie nowej konstrukcji podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego o frakcji 0/63mm o
grubości 15cm i szerokości 4,5m; 3) wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa naturalnego, łamanego o frakcji 0/31,5mm o grubości 15cm i szerokości 4,0m; 4)
wykonanie obustronnych poboczy o średniej grubości 15 cm i szerokości 0,7 m; 5) regulację pionową skrzynek i studni infrastruktury podziemnej; 6) aktualizację
ewidencji dróg; 7) roboty pomocnicze.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 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:
Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. . 1843
ze zm. dalej jako ustawa Pzp) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Remont drogi gminnej ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach”. UZASADNIENIE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr sprawy MTP.271.2.19.2020.MK nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

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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