
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa psiego parku – etap I

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/11883/2737/budowa-psiego-parku-etap-i-bzp27192022.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 psiego parku – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-543f9529-bbcf-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00147294/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-06 10:01

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016972/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Budowa psiego parku - etap I

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00122505/01

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.271.9.2022

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

Przedmiotem zamówienia jest budowa psiego parku - etap I, który obejmuje wykonanie:
1) ogrodzenia strefy rekreacyjnej wraz z jej wyposażeniem (ogrodzenie panelowe na podmurówce, brama wjazdowa, furtka,
śluzy z furtkami, nasadzenia, ławki 2 szt., kosze na śmieci 2 szt., kosze na psie odchody 1 szt. regulamin 1 szt., lampy
solarne na fundamencie 3 szt., poidła 2 szt.)
2) ścieżki ograniczonej obrzeżem o nawierzchni żwirowo-piaskowej wraz z wysepkami żwirowymi,
3) zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej, 

Ponadto w ramach w/w robót należy skalkulować:
1) wykonanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego przed odbiorem końcowym zadania;
2) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną;
3) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
4) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz terenu przylegającego do placu budowy, który został
naruszony wskutek prowadzonych robót;
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiące załącznik nr 8 do SWZ oraz
przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34928200-0 - Ogrodzenia

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

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 ustawy „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 prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie składania ofert wyznaczonym przez
Zamawiającego, to jest do godz. 10:00 dnia 29 kwietnia 2022 r. wpłynęły dwie oferty. Jedna oferta podlegająca odrzuceniu
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy, natomiast druga oferta z ceną powyżej kwoty jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia. 
Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 75.800,00 zł. Działając
na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy, Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 
Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej
oferty.
Wobec powyższego, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia
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publicznego.
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