Ogłoszenie nr 2022/BZP 00308403/01 z dnia 2022-08-17

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych dla: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K Rzyki – Praciaki poprzez rozbiórkę
istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 2
1.5.2.) Miejscowość: Wadowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwadowicki.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/
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:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K Rzyki – Praciaki poprzez rozbiórkę
istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3d86da7-0bf2-11ed-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308403/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17 13:20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033819/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Opracowanie dokumentacji projektowych na remont drogowych obiektów inżynierskich ( mosty, przepusty)
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00274394/01

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: NIZ.272.TP.61.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 62292,11 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K Rzyki – Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km
3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym” obejmującego opracowanie projektu rozbiórki istniejącego mostu o
betonowej konstrukcji nośnej długości 12 m opartej na betonowych przyczółkach oraz opracowanie dokumentacji
projektowej nowego obiektu o konstrukcji betonowej zbrojonej z prawostronnym chodnikiem dla pieszych i ścieżką
rowerową, a także obiektem tymczasowego zapewniającym ciągłość ruchu samochodowego oraz pieszego na
przebudowywanym odcinku drogi powiatowej.
4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
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:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
ze zm.), który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
UZASANIENIE
Zamawiający, na sfinansowanie przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 76 619,30 zł brutto. Oferta z najniższą ceną
złożona przez MK KONSTRUKCJE Karolina Kubica 43-300 Bielsko-Biała, ul. Górska 200, z ceną brutto 97 170,00 zł,
przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może jej
zwiększyć do wartości oferty z najniższą ceną, stąd postępowanie należało unieważnić.
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