
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Przebudowa linii energetycznych na terenie Gminy Nowy Tomyśl w formule zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWY TOMYŚL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowytomysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowytomysl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/695929

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:
„Przebudowa linii energetycznych na terenie Gminy Nowy Tomyśl w formule zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4612f25d-7619-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00003265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028484/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Przebudowa linii energetycznych - zaprojektuj i wybuduj

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: 2022/BZP 00482686
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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: ZP.271.31.2022

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

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa linii energetycznych na terenie Gminy Tomyśl w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań:
a) Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na demontaż elektroenergetycznej
napowietrznej linii 15 kV i budowę linii kablowej 15 kV, oraz przebudowę elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w
lokalizacji Glinno dz. nr 45;
b) Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę elektroenergetycznej
napowietrznej linii 0,4 kV w lokalizacji Przyłęk dz. nr 535/17. 

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej
wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i dopuszczenia, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia;
2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i
zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robót
przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych Prawem.
3. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi oraz wydanymi warunkami technicznymi przez
ENEA Operator sp. z o. o. W zakresie robót budowlanych należy uwzględnić wszystkie roboty, które są niezbędne do
wykonania, celem odebrania przebudowanej sieci przez ENEA Operator.
4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz rysunkach, które to dokumenty
łącznie stanowią załącznik nr 1a do niniejszej SWZ. 
5. Zamawiający dysponuje warunkami likwidacji kolizji nr OD5/RD5/ZM/11/2022 z dnia 11 marca 2022 r. oraz warunkami
likwidacji kolizji nr OD5/RD5/ZM/23/2022 z dnia 11 maja 2022 r. wydanymi przez Enea Operator Sp. z o.o. (zał. nr 1b do
SWZ). Wykonawca winien wykonywać przedmiot zamówienia stosownie do wydanych warunków likwidacji kolizji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71356000-8 - Usługi techniczne

71356400-2 - Usługi planowania technicznego

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

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
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5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 436982,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 436982,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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