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Formularz
Ogłoszenie nr 500025510-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.
Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy
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
Zamówienie będzie dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej 2 Programu INTERREG V-A Republika Czeska
-Polska
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553755-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500005711-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zebrzydowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27658090000000, ul. ul. ks. A. Janusza 6, 43410
Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 755 107, e-mail ug@zebrzydowice.pl, faks 324 693 266.
Adres strony internetowej (url): www.zebrzydowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
Gość

Zamawiający

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Żelazny szlak rowerowy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.15.2017
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 zamówienia jest wykonanie trasy rowerowej z wykorzystaniem istniejącej sieci drogowej dróg
gminnych oraz torowiska dawnej linii kolejowej – z połączeniem z drogami rowerowymi na terenie Republiki
Czeskiej i trasami rowerowymi na terenie naszego kraju. W zakres realizacji zadania wchodzi: - budowa drogi dla
rowerów na torowisku byłej linii kolejowej z Zebrzydowic w kierunku północnym od mostu nad rzeką Piotrówką do
granicy Gminy Zebrzydowice i Gminy Jastrzębie – 2,2 km - budowa miejsc postojowych i wypoczynkowych oznakowanie trasy i dojazdów do innych tras rowerowych - przebudowa mostu nad ul. Słowiczą - montaż urządzeń
indukcyjnych do zliczania przejazdów rowerzystów – 2 szt - lampy solarne – 7 szt Gmina Zebrzydowice realizuje
część ścieżki rowerowej. Pozostały zakres realizowany jest przez miasto Jastrzębie Zdrój i Gminę Godów. W celu
zachowania jednolitych parametrów drogi rowerowej istotne jest zachowanie wspólnej kolorystyki i materiałów,
dlatego też należy wykonać drogę rowerową – ścieżkę / szarą / z kruszywa gabro, a punkty odpoczynkowe / kolor
grafit / - kruszywo bazalt. Droga rowerowa – klasy D , wewnętrzna, jezdnie 2,5 m szerokości, pobocza 2 o
szerokości 0,5 m, odwodnienie poprzez nawierzchnię w grunt oraz powierzchniowo do istniejących rowów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45233300-2, 45233162-2, 45223000-6, 45233250-6, 45233260-9, 45233290-8, 45111291-4,
45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA
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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:
Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
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.
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