Ogłoszenie nr 500023640-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.
Gmina Miasto Reda: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul.
Podgórnej w Redzie.
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: 563828-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. ul. Gdańska 33,
84240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl;
przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.
Adres strony internetowej (url): http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul. Podgórnej w Redzie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
15.ZF.PN.RB.2017
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:
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany wraz z planem zagospodarowania
terenu osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Podgórnej w Redzie - Załączniki nr 1 do SIWZ,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 1A do SIWZ. Przedmiot
zamówienia obejmuje budowę sieci c.o. wraz z przyłączami z rur preizolowanych
wyposażonych w przewody sygnalizacyjne 2x Cu do budynków w ul. Podgórnej w Redzie.
Materiały z rozbiórki należy przewieść na składowisko przy ul. Spółdzielczej w Redzie ok.
5,0 km. UWAGA: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie projektu
tymczasowej organizacji ruchy na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Ponadto
załączono dwa przedmiary robót – budowa sieci c.o. - Załącznik nr 2A do SIWZ oraz budowa
przyłączy c.o. – Załącznik nr 2B do SIWZ, które Wykonawca wypełnia i dołącza do oferty.
Przedmiary stanowią wyłącznie element pomocniczy i nie są zestawieniem planowanych prac

w rozumieniu art. 629 oraz 630 1 Kc. Wszystkie ewentualne wskazane w dokumentacji
przetargowej znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, pochodzenie lub źródło albo
wskazany szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza
zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku
opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto,
Wykonawca, przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do
przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2014 r. poz. 883 jt. ze
zm.]
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45100000-8, 45111300-1, 45112210-0, 45233120-6,
45233220-7, 45233123-7, 45111200-0, 45231000-5, 45231100-6, 45231110-9
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, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4, unieważnia postępowanie 15.ZF.PN.RB.2017
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul. Podgórnej w Redzie.
Zamawiający unieważnia postępowanie 15.ZF.PN.RB.2017 Budowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul. Podgórnej w Redzie, ponieważ cena oferty
najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznaczył 449
081,49 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.

