ul Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
NIP 761-15-04-561, Regon; 550667882

Ogłoszenie nr 500135564-N-2018 z dnia 14-06-2018 r.
Gmina Chorzele; Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Zarębskiej w Chorzelach na
terenie działki ozn. nr geod. 226 - w systemie zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Og/oszenie dotyczy;
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
PROW w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania
,d^odstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 20142020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia; 559453-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY
1 .1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chorzele, Krajowy numer identyfikacyjny 55066788200000, ul. ul. Stanisława
Komosińskiego 1,06-330 Chorzele, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 751 65 40,
e-mail sekretariat@chorzele.pl, faks 29 751 65 30.
Adres strony internetowej (url); www.chorzele.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II; PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Zarębskiej w Chorzelach na terenie działki ozn. nr
geod. 226 - w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Numer referencyjny(/eże// dotyczy):
PN/10/2018
11.2) Rodzaj zamówienia;
Roboty budowlane
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań J a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwoleń, dotyczących rozbudowy targowiska miejskiego w Chorzelach przy ul. Zarębskiej
w Chorzelach na terenie działki ozn. Nr geod. 226 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na użytkowanie (o ile będzie wymagana). Przedmiotowa działka jest własnością Gminy
Chorzele. Zakres inwestycji obejmuje: a)przygotowanie materiałów i danych wyjściowych do
projektowania, pozyskania i zweryfikowania danych i materiałów niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia, wykonania badań i analiz niezbędnych dla prawidłowego wykonania
dokumentacji projektowej, bjuzyskania warunków technicznych i realizacyjnych,
cjsporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swym zasięgiem obszar
planowanego przedsięwzięcia, djuzyskanie wypisów z rejestru gruntów działek niezbędnych
dla potrzeb realizacji zadania, ejwykonanie projektu budowlanego wielobranżowego, branże:
architektoniczna, elektryczna (w tym instalacja fotowoltaiczna), sanitarna, drogowa,
konstrukcyjna, f)wykonanie projektu wykonawczego w poszczególnych branżach,
gjwykonanie projektu odwodnienia drogi oraz wykonania dokumentacji geotechnicznej i
geologicznej, hjwykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (SST),
ijopracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych,
jjopracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kjpełnienie
nadzoru autorskiego w okresie robót budowlanych realizowania niniejszego zamówienia,
Ijuzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót oraz uzyskanie wszelkich
uzgodnień, zezwoleń, opinii właściwych organów, opracowań kartograficznych i decyzji
administracyjnych, niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
mjwybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów,
sprzętu oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów
ludzkich, njwybudowanie, dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektów i instalacji,
ojdostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji
eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno- ruchowych ,instrukcji stanowiskowych,
BHP i p.poż, pjzapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń,
stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania, q)przekazanie
Zamawiającemu obiektów do użytkowania. Zakres dokumentacji projektowej dla przedmiotu
zamówienia: -Mapa do celów projektowych - należy sporządzić mapę do celów projektowych
w skali 1:500 swoim zakresem obejmującą całość zamierzenia. Teren na którym planowana
jest inwestycja objęty jest mapą zasadniczą w skali 1:500. -Wypisy z rejestru gruntów działek
niezbędnych dla potrzeb realizacji zadania. -Warunki techniczne i realizacyjne - Wykonawca
zobowiązuje się do uzyskania niezbędnych warunków technicznych i realizacyjnych od
odpowiednich jednostek/organów. -Projekt odwodnienia drogi oraz dokumentacja
geologiczna i geotechniczna - Wykonawca zleci na swój koszt wykonanie badań
geotechnicznych oraz wykona projekt odwodnienia drogi. -Dokumentacja projektowa należy opracować projekt budowlany i wykonawczy. Projekt budowlany i wykonawczy musi
zawierać wszystkie branże jakie będą wynikać z zakresu opracowania. Projekt budowlany i
wykonawczy powinien zawierać: 1.Część opisową (opis techniczny dla poszczególnych
branż, wymagane prawem uzgodnienia). 2.Część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu,
inne rysunki, rysunki branżowe). -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SST) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót. -Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i kosztorysy ofertowe - Wykonawca
zobowiązuje się do ich opracowania. -Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) - Wykonawca zobowiązuje się do opracowania informacji BIOZ. Zakres
planowanej inwestycji i poprawy przestrzeni publicznej obejmuje rozbudowę targowiska
miejskiego, na które składa się: -budowa wiaty targowej oraz niezbędnej infrastruktury:
budynku szaletu miejskiego, c)dojść i dojazdów, djmiejsc postojowych, zieleni urządzonej,
e)placów na pojemniki na odpady, f)odwodnienia i oświetlenia terenu, g)instalacji
wodociągowej, h)kanalizacji sarutamej i energetycznej, i)instalacji fotowoltaicznej.
Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania będzie wynikał z
uzgodnionej i przyjętej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót. UWAGA: 1)Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi Program
Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania pn. Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul.
Zarębskiej w Chorzelach na terenie działki ozn. nr geod. 226 - w systemie zaprojektuj i
wybuduj. 2)Zamawiający z uwagi na sposób finansowania i rozliczania zadania publicznego,
w celu skalkulowania ceny ryczałtowej załącza przedmiar robót poszczególnych branż,
(załącznik lu’ łO do SIWZ). Mając powyższe na uwadze od Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagać się będzie
rozpisania ceny ryczałtowej na pozycje jak w załączonym przedmiarze, oraz wyodrębnienia
ceny za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. 3)Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktów i robót
budowlano-montażowych o określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności. Z tych względów
Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub
produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w
załącznikach do niej występuje takie wskazanie, nie należy ich traktować jako wymagań
odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w
kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców).
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
11.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 71000000-8, 45111200-0,45233140-2, 45100000-8,
45220000-5,45232460-4, 45111240-2, 45310000-3, 45311200-2, 45112710-5, 71242000-6,
71320000-7, 71300000-1,45236000-0, 44112100-9, 09331200-0
SEKCJA 111: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
111.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 1.933.050,44 zł brutto. Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. ł
pkt 4 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie 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.
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