
 
 
 

Ogłoszenie nr 510409109-N-2021 z dnia 27.01.2021 r. 
Gmina Pęczniew: Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej                  

w miejscowości Pęczniew. 
 

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 
Zadanie pn.: „ Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew „ współfinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego 
Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 777291-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 540397653-N-2021 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Pęczniew, Krajowy numer identyfikacyjny 73093439300000, ul. ul. Główna 10/12  , 99-235  Pęczniew, woj. 
łódzkie, państwo Polska, tel. 436 781 519, e-mail ug_peczniew@wp.pl, faks 436 781 519. 
Adres strony internetowej (url): http://e-peczniew.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew. 
 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.14.2020 
 
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 jest zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew, polegające 
między innymi na:  
- rozbudowie istniejącego placu zabaw o element zabawowy,  
- budowie altany,  
- wykonaniu miejsc wypoczynku przy parkingach,  
- montażu donic kwiatowych, 
- wykonaniu oświetlenia,  
- zagospodarowaniu terenu,  
- wykonaniu odwodnienia,  
- wykonaniu branży drogowej tj. chodników, drogi, placu, oznakowaniu terenu.  



 
Zakres Robót obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych (roboty stałe), robót tymczasowych oraz prac 

towarzyszących niezbędnych dla wykonania niniejszego zamówienia. Zakres robót obejmuje zagospodarowanie 
terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew:  
1. Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew - BRANŻA ELEKTRYCZNA.  
a) Budowa linii kablowej oświetlenia.  
2. Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew – urządzenia małej architektury – BRANŻA 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 a) rozbudowa istniejącego placu zabaw o nowe urządzenie zabawowe oraz ogrodzenie placu zabaw;  
b) wykonanie altany oraz wyposażenie w stół z ławkami dla 6 osób. 
c) wykonanie miejsc wypoczynku przy parkingach złożonych z:  
- stół rekreacyjny – 3 szt.;  
- betonowe kosze na śmieci – 3 szt.;  
- donice kwiatowe – 3 szt.;  
3. Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew - BRANŻA DROGOWA. 
a) prace przygotowawcze i rozbiórkowe,  
b) roboty ziemne;  
c) remont odwodnienia; 
d) regulacja pionowa urządzeń;  

e) odtworzenie nawierzchni;  
f) roboty nawierzchniowe; 
g) krawężniki i obrzeża;  
h) ściek przykrawężnikowy;  
i) chodniki;  
j) wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych;  
k) roboty wykończeniowe ;  
l) montaż oznakowania. 
4. Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew – odwodnienie ulicy Wspólnej – BRANŻA 
ODWODNIENIE.  
a) roboty pomiarowe;  
b) roboty rozbiórkowe;  
c) wykopy;  
d) roboty ziemne;  
e) umocnienie pionowych ścian wykopów;  
f) wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm;  
g) kanały z rur PVC;  

h) obsypanie rurociągu kruszywem;  
i) studzienki rewizyjne;  
j) studzienki ściekowe;  
k) zasypanie wykopów, fundamentów, rowów;  
l) podbudowa z kruszywa naturalnego;  
ł) montaż czyszczaków z pcv. 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 
1 do SIWZ. 
 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2 
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45223800-4, 45332400-7, 45310000-3, 45232452-5, 
45111291-4, 37535200-9, 45211320-8, 45316110-9 

 
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: 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą 

ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty 

najkorzystniejszej. Stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Zamawiający wskazał, iż 

na sfinansowanie zamówienia w zakresie zamówienia przeznaczył kwotę 653 967,19 zł 

(brutto). W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają możliwości finansowe 

Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację 

zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny ofert najkorzystniejszych. Mając 

powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na 

ww. podstawie prawnej. 
 
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. 

 

 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 

 

 

 


