Ogłoszenie nr 510077172-N-2020 z dnia 06-05-2020 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i budowa fragmentów chodnika przy ul. Górnośląskiej w
Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej od ul. Górnośląskiej do budynku nr 58
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: 530237-N-2020
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 fragmentów chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z
przebudową ulicy bocznej od ul. Górnośląskiej do budynku nr 58
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-14/2020
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 fragmentów chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z
przebudową ulicy bocznej od ul. Górnośląskiej do budynku nr 58. 3.1. Zakres zamówienia:
Planowana inwestycja składa się z następujących elementów: - opracowanie Projektu
Wykonawczego budowy fragmentów chodnika przy ul. Górnośląskiej na działkach Nr Nr
462/94, 274/100, 300/100, 344/101, wyniesionego przejścia dla pieszych, zjazdu do placu zabaw
oraz przebudowy ulicy bocznej do budynku nr 58 na działce Nr 274/100. - budowa fragmentów
chodnika przy ul. Górnośląskiej na działkach Nr Nr 462/94, 274/100, 300/100, 344/101,
wyniesionego przejścia dla pieszych, zjazdu do placu zabaw oraz przebudowa ulicy bocznej do
budynku nr 58 na działce Nr 274/100. Wykonanie robót musi być zgodne z funkcjonalno –
użytkowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 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 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych - postępowanie obarczone jest wadą skutkującą niemożnością zawarcia ważnej
umowy. Po zakończeniu czynności otwarcia ofert (w dniu następnym) zamawiający stwierdził, że
złożono jeszcze jedną ofertę – wykonawca: „COMPLEX” s.c. Grzegorz Janik, Mirosław Michoń,
ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze. Ofertę złożono do urny na korespondencję bezpośrednio przed
upływem terminu składania ofert nie powiadamiając o tym fakcie pracowników Biura Obsługi
Mieszkańców, pomimo, że taka możliwość istniała w dniu składania ofert. Zgodnie z procedurą
korespondencja złożona w urnie została z niej wyciągnięta w dniu następnym. Ponieważ
zamawiający nie umieścił w okolicach urny informacji o obowiązku powiadamiania o złożeniu
oferty w urnie korespondencyjnej konsekwencje nieuwzględnienia złożonej oferty musi ponieść
zamawiający. Z uwagi na fakt, że czynności otwarcia ofert nie można powtórzyć konsekwencją
jest unieważnienie postępowania.
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.

