
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa oświetlenia przy drogach gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-256

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 328 50 76

1.5.8.) Numer faksu: 34 328 50 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f02d1a4-bb0c-11ec-9f44-6e63702cb2f7

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa oświetlenia przy drogach gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f02d1a4-bb0c-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000511/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa oświetlenia przy drogach gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00163253 z dnia 2022-05-17

2022-05-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123123/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia przy drogach gminnych
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1 Oświetlenie uliczne w miejscowości Biskupice, ul. Szkolna i ul. Zbożowa

- Wytyczenie geodezyjne oraz prace przygotowawcze wraz z wykonaniem wykopów kontrolnych
- Wykonanie prac ziemnych;
- Budowa linii kablowych zasilających i oświetleniowych:
- Budowę szafy oświetleniowej SOU
- Wykonanie przewiertów pod drogami w przepustowych rurach osłonowych – 15 mb
- Budowa latarni oświetleniowych z oprawami posiadającymi źródło światła LED w ilości 22 szt.;
- Inwestycja prowadzona w rejonie występowania stanowisk i reliktów historycznych – roboty budowlane prowadzone pod
nadzorem archeologicznym. Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający.
2.2 Oświetlenie uliczne w m. Przymiłowice ul. o zwyczajowej nazwie Gzowa
- Wytyczenie geodezyjne oraz prace przygotowawcze wraz z wykonaniem wykopów kontrolnych;
- Wykonanie prac ziemnych;
- Budowę linii kablowych z przewodów o dł. 523mb;
- Wykonanie przewiertów pod drogami w przepustowych rurach osłonowych – 19 mb
- Budowa latarni oświetleniowych z oprawami posiadającymi źródło światła LED w ilości 15 szt.
2.3 Oświetlenie uliczne w m. Przymiłowice ul. o zwyczajowej nazwie Kotysowska
- Wytyczenie geodezyjne oraz prace przygotowawcze wraz z wykonaniem wykopów kontrolnych;
- Wykonanie prac ziemnych;
- Budowę linii kablowych o dł. 448mb;
- Budowę szafy oświetleniowej SOU
- Wykonanie przewiertów pod drogami w przepustowych rurach osłonowych – 31,5 mb
- Budowa latarni oświetleniowych z oprawami posiadającymi źródło światła LED w ilości 12 szt.;
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót,
stanowiące załącznik nr 1 do SWZ jako zbiór Dokumentacja, oraz Wzór umowy – załącznik nr 11 do SWZ. Dokumentacja ta
jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie prowadzonego postępowania.
5. Równoważność. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy p.z.p. w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a
więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy p.z.p., a takim
określeniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
w każdej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym
należy przyjąć, że każdej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych
występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 5 p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane w tych
dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy p.z.p., że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Gwarancja: Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia co najmniej 36 miesięcy
gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach
począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60
miesięcy.
8. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z
Polskimi Normami, Europejskimi Normami, przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze sztuką budowlaną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00163253 z dnia 2022-05-17

2022-05-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 255 pkt 3 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt
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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 
W niniejszym postepowaniu najniższa cena została zaproponowana w ofercie firmy ETEC Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu tj.
400 252,80 zł brutto. Stosownie do informacji z dnia 5 maja 2022 r., Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego
zamówienia 380 000,00 zł brutto. Oznacza to zatem, że przedstawione w postępowaniu oferty przekraczają możliwości
finansowe Zamawiającego. Ponadto zamawiający nie posiada możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną. Wobec powyższego, stosownie do art. 255 pkt 3 p. z. p.
Zamawiający jest obowiązany do unieważnia postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowo, Zamawiający w dniu 09.05.2022 r., otrzymał informacje od wykonawców o problemach technicznych Platformy
e-Zamówienia, za pomocą której prowadzone było niniejsze postępowanie. Awaria platformy polegała na braku możliwości
przekazania Zamawiającemu oferty, zgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji zamówienia. Problemy
techniczne platformy zostały potwierdzone przez operatora platformy. Wobec wystąpienia ww. okoliczności, stwierdzić
należy, że nie wszyscy Wykonawcy chcący wziąć udział w postepowaniu mieli możliwość złożenia oferty. Oznacza to zatem,
że awaria platformy mogła mieć realny wpływ na rezultat postępowania z uwagi na ograniczenie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie Wykonawców. Istnieje bowiem możliwość, że oferta Wykonawcy, któremu system uniemożliwił jej
złożenie, okazałaby się najkorzystniejsza. W związku z powyższym w niniejszym postępowaniu wystąpiła również
przesłanka unieważnienia postępowania określona w art. 255 pkt 6 p. z. p.
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