Ogłoszenie nr 500159916-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.
Miasto i Gmina Sztum: „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH O
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM”
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: 500141474-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto i Gmina Sztum, Krajowy numer identyfikacyjny 17074777300000, ul. ul.
Mickiewicza 39, 82400 Sztum, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 406 303, e-mail
malwina.wisniewska@sztum.pl, faks 556 406 300.
Adres strony internetowej (url): www.sztum.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA
TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKiB.271.26.2018
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:
I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżących
remontów cząstkowych dróg na terenie Miasta i Gminy Sztum. Remonty cząstkowe to
remonty nawierzchni bitumicznej stanowiące zespół prac technicznych polegających na
usuwaniu uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również
hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń poprzez uzupełnienie mieszanką
mineralno-asfaltową o grubości 4 cm i łącznej powierzchni 3000 m2. 2. Ponadto szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi obmiar, który stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia
oraz projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 207317.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych
"STRZELBUD" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lotnicza 3
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyn
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 405000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 405000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 405000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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 wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 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.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności (...) 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 zostaną w istotny sposób zmienione. Pierwotnie został
przeprowadzony przetarg nieograniczony na niniejsze zadanie pn. „Remonty cząstkowe dróg
gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum”. Postępowanie
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2018 r. pod nr
563343-N-2018. Otrawcie ofert odbyło się w dniu 08.06.2018 r. W postępowaniu nie
wpłynęły żadne oferty. Postępowanie zostało unieważnione. Dlatego też zostaje spełniona
ustawowa przesłanka umożliwiające wszczęcie postępowania z wolnej ręki i zaproszenie do
negocjacji tylko jednego Wykonawcę. Do negocjacji została zaproszona firma: Kwidzyńskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych ,,STRZELBUD’’ Sp. z o.o.z siedzibą w ul.
Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn.

