
Ogłoszenie nr 510185157-N-2020 z dnia 25-09-2020 r.

Gmina Nowa Dęba: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymian
istniejących opraw w miej-scowości Alfredówka – stacja transformatorowa nr 1 i dobudowa

oświetlenia ulicznego na ist-niejących słupach 6/1/VII I 6/2/VII

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: 575645-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Nowa Dęba, Krajowy numer identyfikacyjny 83040954800000, ul. ul. Rzeszowska  3, 39-460  Nowa Dęba, woj. podkarpackie, państwo
Polska, tel. 15 8462671, e-mail gmina@nowadeba.pl, faks 15 8465137. 
Adres strony internetowej (url): www.nowadeba.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymian istniejących opraw w miej-scowości Alfredówka – stacja
transformatorowa nr 1 i dobudowa oświetlenia ulicznego na ist-niejących słupach 6/1/VII I 6/2/VII

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RL.271.21.2020

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: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymian istniejących opraw w miejscowości
Alfredówka – stacja transformatorowa nr 1 i dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach 6/1/VII I 6/2/VII Zakres robót: •
Wykonanie dokumentacji technicznej • Demontaż wysięgników rurowych • Montaż wysięgników rurowych • Montaż opraw oświetleniowych •
Montaż linii napowietrznych • Montaż skrzynek bezpiecznikowych, ogranicznika przepięć • Badania i pomiary 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w dokumentacji technicznej ( zał. Nr 5 do SIWZ) , na którą składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Przedmiary robót mają charakter
pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budow-lanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów
zamówienia. 3. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym
wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz
uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji. 4. Wbudowane i dostarczone
przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora
nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę
techniczną. 5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów. 6. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach
do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń
służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9

Dodatkowe kody CPV: 45311000-0

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:
Informujemy, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo-graniczonego na realizację ww. zadania zostało
unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej
ofer-ty niepodlegającej odrzuceniu. Ponadto z postępowania na podstawie art. 90, ust. 3, ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę
firmy INSTAL-TECH Marcin Borawa Huta Komorowska 124, 36-110 Majdan Królewski. Niniejszy oferent w toku badania rażąco niskiej ceny nie
odpowiedział na we-zwanie o wyjaśnienie ceny złożonej oferty.

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. 


