Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi osiedlowej w Czelinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina MIeszkowice
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811686544
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Fryderyka Chopina 1
1.5.2.) Miejscowość: Mieszkowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 74-505
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.7.) Numer telefonu: 91 46 66 900
1.5.8.) Numer faksu: 91 41 45 031
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mieszkowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mieszkowice.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

bip.mieszkowice.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi osiedlowej w Czelinie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9af3cf47-92d9-11eb-86b1-a64936a8669f
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026816/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GP.271.1.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej w Czelinie, na działce o
nr ewidencyjnym 364/32, obręb Czelin, gmina Mieszkowice. Zakres zamówienia obejmuje
m.in.:roboty pomiarowe i rozbiórkowe, roboty ziemne wykonywane koparkami, profilowanie i
zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie
warstwy dolnej z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o
grubości 8 cm, humusowanie skarp, odwodnienie drogi
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej w
Czelinie ” w terminie składania ofert tj. do dnia 16.04.2021 r. do godziny 08:00, wpłynęła jedna
oferta. Cena oferty najkorzystniejszej, która nie podlegała odrzuceniu w przedmiotowym
postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zadania. W
związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką
Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości
zwiększenia kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
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