Ogłoszenie nr 510188506-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w
Mikołowie.
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: 586493-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-28/2019
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:
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie. 1.
Zakres prac obejmuje: Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie oświetlenia ulicznego ,
w tym: a) aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych, b) sporządzenie mapy
własnościowej terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem zgód właścicieli działek
na wejście w teren celem realizacji robót (jeżeli zaistnieje taka konieczność), c) sporządzenie
projektu budowlanego w 5 egz. , (w tym 4 egz. na zgłoszenie do Starostwa) i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót w 2 egz. w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej
na nośniku magnetycznym w formacie PDF i DWG, d) uzyskanie niezbędnych zgód, opinii i
pozwoleń w tym uzyskanie zgłoszenia na rozpoczęcie robót, e) wykonanie oświetlenia ulicznego
– wykonanie zasilania oświetlenia kablem ziemnym ułożonym w rurach ochronnych, montaż
słupów aluminiowych na fundamentach prefabrykowanych, montaż na wysięgnikach opraw

ulicznych LED, montaż szafy oświetlenia ulicznego Gminy Mikołów. roboty towarzyszące –
brak, f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całości robót oraz
naniesienie linii kablowej i słupów na mapy. Szczegóły zamieszczono w programie funkcjonalno
– użytkowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7

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:
Ponieważ zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych - oferta z najniższą ceną (159 900,00 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (100 000,00 zł).
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.

