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Katowice: Roboty remontowo-budowlane w Oddziale Terenowym WORD w
Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 56 / część 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 51364
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 53654

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, krajowy numer identyfikacyjny
27374789400000, ul. ul. Francuska  78, 40507   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 593 002, faks
323 593 001, e-mail word@word.katowice.pl
Adres strony internetowej (URL): www.word.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty remontowo-budowlane w Oddziale Terenowym WORD w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 56 /
część 1

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
NZB/RDG/3/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
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 są roboty remontowo-budowlane w Oddziale Terenowym WORD w Dąbrowie
Górniczej, przy ulicy Tysiąclecia 56, polegające na: Część 1: remont placu manewrowego. W zakres robót
dotyczących wyżej wymienionych części zamówienia wchodzi: 1. remont placu manewrowego, zawierający
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w swym obrysie zakres jak poniżej: - ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na
podsypce piaskowej, - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na ręcznym załadowaniu i wyładowaniu oraz
transport, - mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, - wywiezienie gruzu z
terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, - podbudowy z kruszywa naturalnego, -
mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - podbudowy
betonowe z dylatacją, - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm, - remonty
cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm, - rozebranie chodnikó1)w,
wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazów kanałowych, -
demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, - studnie rewizyjne, - nawierzchnie z kostki brukowej

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  
NAZWA:
Remont plac
manewrowego

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
ZAKRES I – został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj.
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
UZASADNIENIE W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
Zamawiający omyłkowo nie pozostawił Wykonawcom miejsca na wskazanie terminu
wykonania umowy, stanowiącego - zgodnie z SIWZ, jedno z kryteriów oceny ofert.
Powyższe doprowadziło do sytuacji, w której niektórzy Wykonawcy wskazali termin –
dopisując go w treści formularza, inni zaś kwestię tę pominęli. W konsekwencji,
uniemożliwiło to Zamawiającemu ustalenie treści wszystkich ofert, a przez to również ich
ocenę.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT178440.23
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
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Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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