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Ogłoszenie nr 510013272-N-2019 z dnia 22-01-2019 r.
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń: Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko - Dobrzyńskiego Parku
Przemysłowo - Technologicznego
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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie
1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów
przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 652984-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Krajowy numer identyfikacyjny 52346500000, ul. Pl. Tysiąclecia 25, 87400 GolubDobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-56 683-54-10, e-mail wigum@golub-dobrzyn.pl, faks 0-56
683-54-15.
Adres strony internetowej (url): http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko - Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WI.271.38.2018
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:
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Miasta Golubia – Dobrzynia. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: a)
przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2127C (ul. Sokołowska); b) budowę dróg (jezdni wraz z ciągami
pieszorowerowymi) - na długości 879 m; c) przebudowę istniejących urządzeń teletechnicznych; d) przebudowę
istniejących sieci energetycznych; e) przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej; f) budowę sieci oświetlenia drogowego
obejmującą: i. linie kablowe oświetlenia drogowego – 965m; ii. słupy oświetleniowe z oprawami 44szt.; iii. szafki
oświetlenia ulicznego – 2 szt.; g) budowę sieci kanalizacji deszczowej obejmującą: i. kanały grawitacyjne: 1. Ø 1000 mm 5m 2. Ø 800 mm - 65m 3. Ø 600 mm - 217,8m 4. Ø 500 mm - 24m 5. Ø 400 mm - 187m - Ø 300 mm - 323,5m ii. wpusty
deszczowe – 34 szt. z przykanalikami o łącznej długości 182,5m; iii. wylot kanalizacyjny Ø 800 mm – 1 szt.; iv. wylot
kanalizacyjny Ø 400 mm – 1 szt.; v. podczyszczalnie ścieków deszczowych – 2 szt.; h) budowę kanału technologicznego rurociąg 4xRHDPEp 40/3,7mm - 617m; i) budowę przepustu drogowego na Strudze Dobrzyńskiej – 1,68 x 2,23m, L=32m;
j) budowę sieci kanalizacji sanitarnej obejmującą: i. kanały grawitacyjne Ø200mm – 466,5m; ii. rurociąg tłoczny Ø 80mm
(PE90mm) – 369m; iii. przepompownia ścieków – 1 szt.; k) budowę sieci wodociągowej obejmującą: i. wodociąg
Ø300mm – 251m; ii. wodociąg Ø100mm – 148m; iii. wodociąg Ø150mm – 10m; iv. hydranty nadziemne i odejścia
Ø100mm – 3 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
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Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111300-1, 45112000-5, 45231000-5, 45231100-6, 45231300-8,
45231400-9, 45232310-8, 45233150-5, 45233222-1, 45310000-3, 45311000-0, 71315300-2

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:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
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 najkorzystniejszej oferty.
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.

