
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa ulicy Meblarskiej w Krapkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.5.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774466835

1.5.8.) Numer faksu: 774466888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.zajac@krapkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krapkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.krapkowice.pl/10815/2737/budowa-ulicy-meblarskiej-w-krapkowicach-
bzp271112021.html

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 ulicy Meblarskiej w Krapkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4840a7cd-eae1-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153746/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-19 09:59

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000826/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa ul. Meblarskiej w Krapkowicach – II etap

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: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125004/01

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: BZP.271.11.2021

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

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie drogi gminnej ul.
Meblarskiej w Krapkowicach na odcinku 180,00 m oraz przebudowie skrzyżowania. Droga
rozpoczyna się od istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Meblarskiej, krzyżuje z ul. Osiedle
Fabryczne i kończy się w obrębie działki 50/17. Teren, na którym będzie przebiegać droga
stanowią nieużytki, na części występują drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki. Konieczne
jest wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z pozwoleniem na wycinkę. 
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu nowej konstrukcji drogi i skrzyżowania wraz z
nawierzchnią bitumiczną ograniczoną krawężnikami, z obustronnymi poboczami oraz budowie
odwodnienia drogi. Nie dopuszcza się stosowania kamienia wapiennego.
Odwodnienie ulicy zaplanowano poprzez zabudowę wpustów podłączonych do istniejącego
kolektora kanalizacji deszczowej. 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca
załącznik nr 10 do SWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)
stanowiące załącznik nr 11 do SWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie składania ofert
wyznaczonym przez Zamawiającego, t.j. godz. 10.00 dnia 11 sierpnia 2021 r. nie wpłynęła
żadna oferta.
Wobec powyższego na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Zamawiający unieważnił postępowanie o
udzielenie zamówienia.
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