
Ogłoszenie nr 500041358-N-2018 z dnia 26-02-2018 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: BUDOWA CHODNIKÓW I CIĄGÓW ROWEROWYCH
ORAZ MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE ODDZIAŁU TERENOWE GO

WORD W GRUDZI ĄDZU PRZY ULICY WARY ŃSKIEGO 4, NA DZIAŁKACH 32/1, 32/10 I 32/2
Z PODZIAŁEM NA CZ ĘŚCI

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: 514105-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 87063576200000, ul. ul.
Polna 109/111  , 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 653 82 82, e-mail
admin@word.torun.pl, faks 56 653 82 83.
Adres strony internetowej (url): www.bip@word.torun.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA CHODNIKÓW I CIĄGÓW ROWEROWYCH ORAZ MIASTECZKA RUCHU
DROGOWEGO NA TERENIE ODDZIAŁU TERENOWEGO WORD W GRUDZIĄDZU PRZY
ULICY WARYŃSKIEGO 4, NA DZIAŁKACH 32/1, 32/10 I 32/2 Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZA.332-1/PN/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
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budowlane:
Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową miasteczka
ruchu drogowego na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 w Grudziądzu w granicach i zakresie określonym
dokumentacją projektowo-kosztorysową, przedmiarami robót (przedmiar jest jedynie materiałem
pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty) oraz STWiOR w skład których
wchodzą roboty m.in.: Część I a) jezdnie rowerowe o nawierzchni asfaltowej, b) chodniki dla
pieszych z kostki betonowej, c) ścieżki rowerowe z kostki betonowej, d) ciąg pieszo-rowerowy z
kostki betonowej, e) droga gruntowa, f) wyspy dzielące i wybrukowania, g) pobocze, h) torowiska
(przejazd kolejowy i tramwajowy), i) oznakowanie pionowe, poziome i świetlne układu
komunikacyjnego miasteczka, j) ogrodzenie z bramami i furtkami, k) budynek obsługi (zestaw
dwóch kontenerów) z instalacjami i wyposażeniem, l) oświetlenie terenu, sieci elektryczne nn, sieci
wod.-kan, monitoring, nagłośnienie, instalacja nawadniania terenów zielonych, ł) inne roboty ujęte
w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym, m) mała architektura, samoobsługowa stacja
obsługi rowerów, n) plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią poliuretanową wylewaną, wyposażony w
urządzenia zabawowe, Część II o) zagospodarowanie zielenią, oraz wszelkie inne, nie wymienione
w lit. a) - o), tj. roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową
celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego) – dla uznania, że roboty takie nie
wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach
określonych projektem budowlanym, a ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres
zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót; przedmiotem zamówienia
objęte są również roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte w przedmiarze robót
Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia:powierzchnia nawierzchni bitumicznych –
852,4 m2, powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: chodniki – 222,00 m2 , ścieżki rowerowe
– 154,70 m2 , ciąg pieszo-rowerowy – 56,50 m2 razem 433,20 m2, torowiska – 12,00 m2, pobocze
– 120,20 m2, droga gruntowa – 30,80 m2, wybrukowania – 10,10 m2, budynek obsługi – 29,50 m2 ,
plac zabaw – 208,50 m2, zieleń – 1475,50 m2 ,urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie
poziome i pionowe – 59,46 m2,urządzenia bezpieczeństwa ruchu – sygnalizacja świetlna,mała
architektura, ogrodzenia (około 240 m2), balustrady i inne

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV:  45233162-2

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45233220-7, 45310000-3, 45316213-1, 45316100-6,
45316110-9, 45232410-9, 45111291-4, 77310000-6

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
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz
miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziału
Terenowego WORD w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego
4, na działkach 32/1, 32/10 i 32/2 Z PODZIAŁEM NA
CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: zagospodarowanie zielenią

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 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. W prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez
Zamawiającego to jest do dnia 21 lutego 2018 roku do godziny 10:00 wpłynęła jedna oferta
zawierająca cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego to jest do
dnia 21 lutego 2018 roku do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/27a16336-790f-41ef-ae3b-a424ba...

3 z 3 26.02.2018, 13:47


