
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wykonanie podbudowy dróg na terenie Gminy Opoczno.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOCZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590028079

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 1

1.5.2.) Miejscowość: Opoczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pgk.opoczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.opoczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pgkopoczno.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie podbudowy dróg na terenie Gminy Opoczno.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81513675-5460-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464775/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29 11:50

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409512/01

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.
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275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 16/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 529865,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na „Wykonaniu podbudowy dróg na terenie
Gminy Opoczno” dla niżej wymienionych zadań (dróg):
1) Zadanie nr 1 – Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Wola Załężna w ilości: 8 250m2,
2) Zadanie nr 2 - Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Stużno „Borki” w ilości: 5 500 m2,
3) Zadanie nr 3 - Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Mroczków Duży w ilości: 6000 m2,
4) Zadanie nr 4 – Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Modrzew – Dąbrówka w ilości: 4302 m2.
5.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu dróg gminnych na terenie
gminy Opoczno mechaniczną rozkładarką z warstwy kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 o grubości do 15 cm po
zagęszczeniu.

UWAGA: Przedmiot zamówienia – podbudowa dróg zostanie wykonana z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 dostarczonego
przez Zamawiającego na miejsce robót.

5.3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1) Przedmiary robót - Załącznik nr 1 (od nr 1.1 do 1.4) do SWZ,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

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 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zakres zadania nr 2 – Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Stużno „Borki” w ilości: 5500 m2 i zadania nr 3
– Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Mroczków Duży w ilości: 6000 m 2 nie został zlecony
Zamawiającemu – Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie do
realizacji w ramach wykonania zadań własnych przez Gminę Opoczno.
Natomiast zakres zadania nr 1 - Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Wola Załężna w ilości: 8250 m 2 oraz
zadania nr 4 – Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Modrzew-Dąbrówka w ilości: 4302 m2 Zamawiający
wykona własnymi siłami.
Wobec powyższego stosownie do postanowień art. 255 pkt.5 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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