Ogłoszenie nr 2022/BZP 00247407/01 z dnia 2022-07-11

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa zbiornika retencyjnego w obrębie Drozdy, gm. Tarczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARCZYN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015891250
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Juliana Stępkowskiego 17
1.5.2.) Miejscowość: Tarczyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-555
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: 22 715 79 48
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.tarczyn.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.tarczyn.pl/public/?id=198116
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 zbiornika retencyjnego w obrębie Drozdy, gm. Tarczyn
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e4a4d71-c0a6-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00247407/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-11 09:02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019802/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Zbiornik retencyjny
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
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00128073/03

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: PI.271.8.2022.MB
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 7437478,99 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego budowy zbiornika retencyjnego w
obrębie Drozdy na terenie gminy Tarczyn.
Inwestycja obejmuje przebudowę dwóch stawów rybnych na zbiornik retencyjny wraz z przebudową odcinka rowu
opaskowego i budową ujęcia wód powierzchniowych.
Zakres przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności:
1) roboty pomiarowe i przygotowawcze,
2) wykonanie zabudowy rowu rurociągiem,
3) profilowanie i zagęszczanie skarp grobli stawowych pod ułożenie maty bentonitowej, geowłókniny oraz siatki przeciw
bobrom,
4) ułożenie maty bentonitowej, geowłókniny oraz siatki przeciw bobrom,
5) wykonanie rozbiórki istniejącej grobli pomiędzy stawami nr 10 i nr 11 z transportem i wbudowaniem urobku w skarpy
grobli od strony rzeki Tarczynki oraz od strony zabudowanego rowu opaskowego,
6) usunięcie warstwy namułu organicznego zalegającego w dnie stawów z wywiezieniem poza projektowaną czaszę stawu,
oraz wykorzystaniem części namułu do humusowania skarp odpowietrznych grobli stawowych od strony koryta rzeki
Tarczynki oraz od strony koryta rowu opaskowego,
7) wykonanie remontu istniejących mnicha i jazu żelbetowego,
8) wykonanie ubezpieczenia skarpy grobli czołowej z koszy gabionowych oraz materacy gabionowych,
9) wykonanie rurociągu doprowadzającego wody z wlotu ujęcia do czaszy stawu retencyjnego wraz ze studniami
kontrolnymi,
10) montaż prefabrykowanego wlotu ujęcia, oraz wylotu z rurociągu doprowadzającego ujęcie,
11) dokonanie nasadzeń roślinnych,
12) roboty wykończeniowe i porządkowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera swz.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

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:

W postępowaniu pn. Budowa zbiornika retencyjnego w obrębie Drozdy, gm. Tarczyn wpłynęło 5 ofert.
Oferta, która uzyskała największą sumę punktów wg kryteriów oceny ofert – tj. oferta firmy Zakład Usługo WodnoMelioracyjnych i Rekultywacji Sp. j. – została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 12 Pzp. Oferta zawierała
bowiem błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca nie wyraził też pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Kolejna oferta w rankingu – oferta formy SORTED Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b Pzp.
Zamawiający uznał, że Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
Trzecia w rankingu oferta, złożona przez firmę PRAKTIBUD Adam Gwizdała zawiera cenę, która przekracza kwotę
przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Zgodnie z art. 255 pkt. 3 Pzp 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 powyższej sytuacji wypełnione zostały przesłanki, określone w art. 255 pkt. 3 Pzp dlatego postępowanie zostało
unieważnione.
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