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Ogłoszenie nr 500042170-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach: „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów
zdegradowanych poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy
Łosice” w ramach realizowanego przez Powiat zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy
Majora Zenona w Łosicach oraz Przebudowa ulic powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona
i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach”
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
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priotytetowej VI "Jakość życia"
Dzialania 6.2 "Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych" Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 516286-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Krajowy numer identyfikacyjny 3023892000000, ul. ul.
Wiejska 3, 08200 Łosice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 083 359 02 32, e-mail
zdp@zdp.losice.pl, faks 833 590 288.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.losice.pl, www.zdp.nbip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych poprzez realizację projektów
rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice” w ramach realizowanego przez Powiat
zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Majora Zenona w Łosicach oraz Przebudowa
ulic powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w
Łosicach”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.1.262.1.PD.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
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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 zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Majora Zenona w
Łosicach oraz przebudowa ulic powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica
11-go Listopada w Łosicach. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Majora Zenona w Łosicach o
długości 0,295 km oraz wykonanie przebudowy ulic powiatowych Nr 2057W ulica Majora
Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach o długości 0,700 km. Charakterystyka
inwestycji obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Majora Zenona, wykonanie
warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie parkingów, wykonanie zjazdów i chodników,
wykonanie oznakowania. Projektowany przekrój uliczny ul. Majora Zenona: - jezdnia z
betonowej kostki brukowej szerokości 5,0 m (z miejscowymi poszerzeniami), - chodniki
obustronne zmiennej szerokości, - parking z betonowej kostki brukowej, - odwodnienie poprzez
ściek z betonowej kostki brukowej lub krawężnik do kratek ściekowych, Projektowany przekrój
uliczny ul. 11-go Listopada: - jezdnia bitumiczna szerokości 5,2 m (z miejscowymi
poszerzeniami), - chodniki obustronne zmiennej szerokości, - parking z betonowej kostki
brukowej, - odwodnienie wzdłuż krawężnika do kratek ściekowych. Projektowana kanalizacja
deszczowa w ulicy Majora Zenona - kanalizacja deszczowa z rur kanalizacyjnych PCV-U SN 8 o
długości 0,295 km, - przykanaliki do wpustów ulicznych z rur kanalizacyjnych PCV –U śr. 200
mm SN 8 o łącznej długości 0,088 km/34 szt. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych
określają: a) przedmiary robót – załączniki nr 8-1, 8-2 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych –załączniki nr 9 do SIWZ, c) dokumentacje projektowe
- załączniki nr 10-1, 10-2 do SIWZ. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach o
długości 0,996 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżki rowerowej i
ulicznego oświetlenia. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określają: a)
przedmiary robót: - branża drogowa – załącznik nr 8 do SIWZ, - branża wodno- kanalizacyjnazałącznik nr 8.1. do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
– załącznik nr 9 do SIWZ, c) dokumentacje projektowe: - branża drogowa - załącznik nr 10 do
SIWZ, - branża wodno kanalizacyjna- załącznik nr10.1. do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45232424-0, 45232130-2, 45231110-9, 45231300-8

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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Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.z 2017r. poz. 1579 z późzn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.
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.

