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Ogłoszenie nr 500018332-N-2017 z dnia 25-08-2017 r. 
 

Gmina Nowogard: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym 
Wojcieszyn – Miętno 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 

Nazwa projektu lub programu 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, działanie - 
RPZP.01.13.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach 
Kontraktów Samorządowych 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 

Numer ogłoszenia: 560307-N-2017 

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

Numer ogłoszenia: 500011449-N-2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Nowogard, Krajowy numer identyfikacyjny 81168427800000, ul. Plac Wolności  1, 72200   
Nowogard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 913 926 200, e-mail 
inwestycje@nowogard.pl, faks 913 926 206. 

Adres strony internetowej (url): bip.nowogard.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn – Miętno 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

IiR.271.1.2017 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
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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 budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji 
sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków i sieci wodociągowej dla terenów inwestycyjnych 
w obrębach Wojcieszyn – Miętno gmina Nowogard. Charakterystyka - sieć wodociągowa z rur PE 160 
dł. 2.705,58 mb, - sieć wodociągowa z rur PE 110 dł. 17,65 mb, - sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej DN 250 dł. 1.865 mb, - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 dł. 566,4 mb, - 
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 250 dł. 6,9 mb, - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
PCV 200 dł. 37,3 mb, - sieć kanalizacji tłocznej PE 110 dł. 770,85 mb, - przepompowni ścieków wraz z 
ogrodzeniem, oświetleniem i drogą dojazdową. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8 

Dodatkowe kody CPV: 45112100-6, 45111200-0, 45231400-9 

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: 

Podstawa prawna unieważnienia przetargu - art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Uzasadnienie: na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie 
inwestycyjnym Wojcieszyn – Miętno” Gmina Nowogard zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 
2.700.000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert, wpłynęła jedna oferta 
firmy MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, na wartość 3.603.900,00 zł oraz 
terminem wykonania 3 miesiące od daty podpisania umowy. Gmina Nowogard nie ma możliwości 
zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W 
związku z powyższym, w oparciu o art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający unieważnia niniejsze 
postępowanie. 
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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. 

 

Zastępca Burmistrza 
Krzysztof Kolibski 


