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Formularz

Ogłoszenie nr 500031169-N-2017 z dnia 20-09-2017 r.

Gmina Janowice Wielkie: „Odbudowa muru oporowego w Janowicach Wielkich dz. nr 637/1 na
długości 150 m [powódź lipiec 2012 r.]”  

 
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: 583218-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Janowice Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 23082166400000, ul. ul. Kolejowa  2, 58520   Janowice Wielkie, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 515 124, e-mail ugjanowice@poczta.onet.pl, faks 757 515 124. 
Adres strony internetowej (url): http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Odbudowa muru oporowego w Janowicach Wielkich dz. nr 637/1 na długości 150 m [powódź lipiec 2012 r.]”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UG.2710.MCH.1.2017

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: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na : „Odbudowie muru oporowego w Janowicach
Wielkich dz. nr 637/1 na długości 150 m [powódź lipiec 2012 r.]” Zakres rzeczowy zadania został określony w: - projekcie budowlano-
wykonawczym - przedmiarze robót - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. ZAKRES WYKONYWANYCH
PRAC W RAMACH ODBUDOWY: a. Odbudowa muru - Rozbiórka istniejącego muru oporowego z kamienia wraz z fundamentem -
Wykonanie podkładu z betonu pod fundamenty muru - Wykonanie konstrukcji żelbetowej muru - Wykonanie lica kamiennego z opaską
przynurtową - Wykonanie oczepu żelbetowego na koronie murów z betonu - Wykonanie drenażu wzdłuż muru oporowego z ułożeniem
warstwy geowłókniny separacyjnej - Wykonanie izolacji powłokowej, bitumicznej, przeciwwodnej konstrukcji betonowej murów -
Umocnienie skarpy w rejonie murów narzutem kamiennym - Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych - Montaż
bariero poręczy b. Umocnienie skarpy - Profilowanie skarpy i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję - Wykonanie oporu kamiennego z
narzutu kamiennego - Umocnienie skarpy narzutem kamiennym - Wykonanie balustrady stalowej wzdłuż umacnianej skarpy c. Przepust P1
- Oczyszczenie powierzchni ścian przyczółków oraz konstrukcji betonowej kap chodnikowych z wykwitów biologicznych, - Odmulenie i
oczyszczenie dna potoku pod przepustem, - Oczyszczenie spoin luźnych i uzupełnienie zaprawą M12 , - Przemurowanie luźnych
elementów kamiennych przyczółków, - Rozbiórka istn . skrzydeł na wylocie przepustu, - Wykonanie fundamentu pod skrzydłami ( związane
z betonowaniem fundamentów przyległych murów oporowych), - Odbudowa skrzydeł z materiału kamiennego z rozbiórki o gabarytach jak
przed rozbiórką (murowanie skrzydeł wykonać po wykonaniu przyległych murów oporowych), - Betonowanie ubytków w podstawie
przyczółków oraz betonowanie opasek przynurtowych z uzupełnieniem podmytych fundamentów, - Naprawa uszkodzonych kap
chodnikowych poprzez zabezpieczenie odkrytego zbrojenia i uzupełnienie braków w konstrukcji betonowej ( szczegółowy opis
zastosowanej technologii poniżej), - Izolacja kap- papa, - Wykonanie nowych oczepów pod barieroporęcze, - Hydrofobizacja + malowanie
elementów betonowych, - Montaż bariero poręczy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45220000-5

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45232451-8, 45233280-5, 45240000-1

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:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zamawiający – Gmina
Janowice Wielkie informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na
„Odbudowę muru oporowego w Janowicach Wielkich dz. nr 637/1 na długości 150 m [powódź lipiec 2012 r.]” Uzasadnienie: W
postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie jw. złożona została jedna oferta. Cena oferty
najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego postępowanie zostaje
unieważnione. Powyższe uzasadnienie jest zgodne z zapisem w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

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. 


