
Ogłoszenie nr 510549678-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.  

Gmina Sitkówka - Nowiny: Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj - wybuduj  

 

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: 612495-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540533910-N-2020  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Sitkówka - Nowiny, Krajowy numer identyfikacyjny 29101066500000, ul. ul. Białe 

Zagłębie  25, 26-052  Sitkówka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 475 000, e-

mail d.pyk@nowiny.com.pl, faks 413 475 011.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.nowiny.com.pl(zakładka przetargi)  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj - wybuduj  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

INO.272.108.P.20  

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: 1)Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na 

podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania 

inwestycyjnego. 2)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze 

świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego 

nad opracowaną dokumentacją projektową, oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej 

wraz z uzyskaniem, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji pozwolenia na użytkowanie 



(o ile jest wymagana). Zakres przedmiotu zamówienia publicznego określono szczegółowo w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 2.2. Przedmiotowy odcinek drogi ma długość ok. 800 

m, szerokość jezdni 5,00 – 6,00 m Objęty inwestycją zakres zlokalizowany jest: - początek 

drogi: od Drogi Wojewódzkiej nr 762 (dz. nr ewid. 189/45 obr. geod. 0005 Zagrody), - 

przebieg drogi: działka nr ewid. 521 obręb geodezyjny 0006 Bolechowice, - koniec drogi: 

rejon działki nr ewid. 199/8 obręb geodezyjny 0006 Bolechowice. 2.3. Wykonawca w trakcie 

opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z 

Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe. 2.4. 

Wykonawca w ramach swoich obowiązków musi uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne zezwalające na 

realizację zakresu zamówienia. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

a)Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz załącznikami, który stanowi załącznik nr 8 do 

SIWZ b)Geotechniczne warunki posadowienia, które stanowią załącznik nr 9 do SIWZ  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9 

 

Dodatkowe kody CPV: 71300000-1, 71320000-7, 71322000-1  

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: 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym: 

"Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj - wybuduj" Na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2019r 

poz. 1843) Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie prowadzone w oparciu o 

zapisy art. 24 aa ust 1 ustawy Pzp) "Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 

521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj - 

wybuduj" zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. UZASADNIENIE 

zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, 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. 

Zamawiający –stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp –bezpośrednio przez otwarciem ofert 

podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.640.000,00 zł 

brutto. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma –Zielony Punkt Paweł Machulski, Brzeziny, 

ul. Chęcińska 144, 26-026 Morawica na kwotę 3.879.000,00 zł (brutto). Cena 

najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości 

finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe 



zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty. W 

związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.  

 

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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