
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w ul.
Starowiejskiej w miejscowości Parzymiechy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Częstochowsska

1.5.2.) Miejscowość: Lipie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-165

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343188033

1.5.8.) Numer faksu: 343188032

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uglipie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?
idg=1&id=1&x=1

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.bip.lipie.akcessnet.net

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 sieci wodociągowej w ul. Głębokiej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w ul.
Starowiejskiej w miejscowości Parzymiechy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d25531cb-25cb-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235980/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-19 08:26

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001186/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w ul.
Starowiejskiej w miejscowości Parzymiechy.

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: 2021/BZP 00209704/01

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.271.4.2021

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

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie dwóch
odcinków sieci wodociągowej Ø125/11,4 PE od węzła „W1” do „H2” w ulicy Starowiejskiej oraz
od węzła „W2” do „H5” w ulicy Głębokiej w miejscowości Parzymiechy. Włączenie nowych
odcinków sieci wodociągowej zaprojektowano do istniejącego wodociągu zlokalizowanego w
poboczu drogi powiatowej (ul. Krzepicka) oraz w poboczu drogi gminnej (ul. Starowiejska).
Projektowany wodociąg poza zaopatrzeniem w wodę mieszkańców dla potrzeb bytowo-
gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia pożaru. W tym celu
przewidziano na trasie wodociągu lokalizację 4 sztuk hydrantów nadziemnych
przeciwpożarowych Ø80 mm i 1 sztukę hydrantu podziemnego. Projektowany wodociąg należy
wykonać metodą przewiertu sterowanego z rury PE100 RC Ø125/11,4 mm. Całkowita długość
projektowanej sieci wodociągowej wynosi 447,20+294,90=742,10 mb. Przyłącza wodociągowe
w ilości 24 sztuk należy wykonać z zastosowaniem rury PE100 Ø40/3,7 mm na długości
L=157,50 m. Dodatkowo wykonawca ma w zakresie dostarczenie inwestorowi węzły
wodomierzowe w ilości 21 szt. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji
projektowej i w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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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 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: 
1) Zgodnie z art. 260 ust. 1 ww. ustawy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o
których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
3) Zgodnie z art. 255 pkt 6 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający ogłosił postępowanie w chwili, gdy nie została zakończona procedura ujęcia
zadania będącego przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w planie finansowym
jednostki. Tym bardziej ma to znaczenie, że zadanie objęte postępowaniem przetargowym, nie
jest możliwe do zakończenia w roku bieżącym, a tym samym byłoby to zadanie wieloletnie, które
musi znaleźć odzwierciedlenie w planach finansowych jednostki w kolejnych latach.
Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby zamawiający, będący jednostką sektora finansów
publicznych zaciągał zobowiązania w zakresie przewidzianym w planie jednostki. Jeśli zatem
zamawiający, będący jednostką sektora finansów publicznych zaciąga zobowiązanie,
wykraczając poza zakres wydatków przewidzianych w planie finansowym, stanowi to naruszenie
dyscypliny finansów publicznych nawet w przypadku, gdy plan zostanie w późniejszym terminie
zmieniony, a także, gdy umowa o zamówienie publiczne zostanie później dostosowana do planu
finansowego. 
Mając powyższe na uwadze Zamawiający z w/w przyczyny zmuszony jest do unieważnienia
postępowania, a ponowne postępowanie o udzielenia zamówienia zostanie ogłoszone po
usunięciu wady o której mowa powyżej. 
Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci
wodociągowej w ul. Głębokiej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w
miejscowości Parzymiechy niezwłocznie po wykryciu wady, przed upływem terminu składania
ofert i w chwili gdy do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta w tym zakresie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

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
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
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