Ogłoszenie nr 500029549-N-2018 z dnia 08-02-2018 r.
Gmina Miasto Reda: Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy oraz
przebudowa i budowa sieci wod. – kan. od DN40 do DN1200.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Oś Priorytetowa 9. Mobilność Działanie 9.1. Transport miejski Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm
ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634494-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, NIP 586-010-44-34,
Renata Czarnecka, tel (58) 66 87 337, renata.czarnecka@pewik.gdynia.pl
Gmina Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, NIP 588-235-10-74, Grażyna Białkowska, tel (58) 678 80 28,
przetargi@reda.pl
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/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest
podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Gmina Miasto Reda jest zamawiającym upoważnionym, na podstawie porozumienia z PEWiK Gdynia i art. 16
ustawy Pzp do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy oraz przebudowa i
budowa sieci wod. – kan. od DN40 do DN1200.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
34.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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest wspólnie przez Gminę Miasto Reda (Gminę) i Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni (PEWIK GDYNIA) w oparciu o porozumienie, na podstawie art. 16
ustawy Pzp. Gmina jest zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
w imieniu, i na rzecz PEWIK GDYNIA. Każda ze stron będzie płatnikiem części wynagrodzenia. Wykonawca będzie
fakturował wykonane roboty budowlane z uwzględnieniem dwóch płatników: • Gminy Miasto Reda w zakresie
budowy węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi. • PEWiK Gdynia w zakresie przebudowy i
budowy sieci wod. – kan. od DN40 do DN1200. Przedsięwzięcie będzie polegało między innymi na: • rozbudowie i
przebudowie układu drogowego: o przebudowa odcinka ul. Gdańskiej, o przebudowa odcinka ul. Młyńskiej, o
przebudowa skrzyżowania ul. Gdańskiej i ul. Młyńskiej, o przebudowa wjazdu na teren węzła integracyjnego, o

przebudowa zjazdu w rejonie budynku przy ul. Gdańskiej 76, o przebudowa dróg dojazdowych i manewrowych w
rejonie dworca, o budowa ścieżek i infrastruktury rowerowej, o budowa chodników wzdłuż ciągów drogowych, o
budowa miejsc parkingowych. • przebudowie, zabezpieczeniu lub usunięciu kolidującej infrastruktury technicznej
(naziemnej i podziemnej), tj. kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągów, sieci gazowej, sieci
elektroenergetycznej, sieci oświetleniowej i sieci teletechnicznych. • Kanalizacja sanitarna - przewiduje się
przebudowę istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej, kolidujących z projektowanym układem drogowym.
Planuje się przebudowę sieci sanitarnej o średnicach DN 90÷1000 mm, w tym kolektora sanitarnego DN1200 mm.
Do renowacji przeznacza się dwie studzienki kanalizacyjne. Ponadto, przewiduje się przebudowę wysokościową
istniejącej pompowni kanalizacji sanitarnej „Gdańska P2”. Zakres opracowania kanalizacji deszczowej. •
Wodociągi - Przewiduje się przebudowę istniejących przewodów kanalizacji wodociągowej, kolidujących z
projektowanym układem drogowym. Budowę sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 110÷300 mm. Przyłącza
DN40, DN50 i DN63. Dodatkowo, planuje się budowę nowych odejść hydrantowych. • Uwaga: Zamawiający
informuje, że obowiązkiem Wykonawcy jest pielęgnacja nasadzonej w ramach zamówienia zieleni przez okres
gwarancji i rękojmi. 4.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia: • zamawiający, na podstawie art. 38
ustawy Pzp, przewiduje możliwość zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ, informacja o zebraniu zostanie udostępniona na stronie internetowej. • w ofercie należy
przyjąć powierzchnie nakładki asfaltowej i konstrukcji KR5 przedstawionej na planie sytuacyjnym, • do wyceny
należy przyjąć kratę o wymiarach 200x200 mm zgodnie z rysunkiem 3.11, • na przystankach komunikacji
miejskiej należy zastosować krawężnik betonowy peronowy polimerowy w kolorze szarym, • stojaki rowerowe
należy wycenić zgodne z rysunkiem 3.9 projektu małej architektury, • w dokumentacji należy zastosować płyty
betonowe ażurowe 60x40x10, • wymiar oczka ekokraty trawnikowej powinien wynosić 7x7cm, min. wytrzymałość
80kN/oś., • zastosowany w dokumentacji totem informacyjny nie ma być podświetlany, • zamawiającemu
przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. • zamawiający wymaga,
aby okres rękojmi był równy z okresem udzielonej gwarancji. 4.3 Wykonawca: • wraz z ofertą składa kosztorys
ofertowy, zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem zadań realizowanych dla Gminy i PEWiK, wraz z tabelą
elementów scalonych, które są elementem oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Kosztorys ofertowy ma również
zawierać poniższe koszty, które wykonawca wyodrębni także w formularzu ofertowym: Wartość r-g netto zł/r-g
Koszty pośrednie od R i S % Koszty zakupu od M % Zysk od R, S i Kp % Wartość r-g brutto (bez VAT) zł/r-g •
przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny oferty, w
tym na rzecz: o Gminy Reda w wysokości 7% wartości brutto wskazanej w ofercie, za zakres robót Gminy o
PEWIK Gdynia, w wysokości 7% wartości brutto wskazanej w ofercie, za zakres robót PEWiK Gdynia. • przed
podpisaniem umowy przekaże zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto podpisanej umowy za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej sporządzonej
przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna ul. Jana Uphagena 27, 80 – 237 Gdańsk,
oznaczonej jako Załączniki nr 1 do SIWZ. Dokumentacja (projekty wykonawcze) oznaczone lit. „A” dotyczą
zakresu robót Gminy. Dokumentacja (projekty wykonawcze) oznaczone lit. „B” dotyczą zakresu robót PEWiK
Gdynia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45112730-1, 45220000-5, 45231000-5, 45232152-2, 45232411-6, 45232454-9,
45232460-4, 45233140-2, 45313100-5
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 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia postępowanie
34.ZF.PN.RB.2017 „Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na
terenie miasta Redy oraz przebudowa i budowa sieci wod. – kan. od DN40 do DN1200”.

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena brutto
oferty - 18 222 403,45 zł. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznaczył 10 044
032,92 zł brutto.
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.

