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Ogłoszenie nr 510173021-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.

Gmina Olsztyn: Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska
skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: BZP nr 550164945-N-2019 z dnia 07-08-2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer Identyflcacy]iar51074236200000, ul. pl. lana Pawła n 1,10-101 Olsztyn, wqj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, teł. 89 5273111
Adres strony internetowe) (urł): http://bip.otsztyn.eu
L2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II; PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
na) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy pray ul. Kasprowicza w Olsztynie.
Numer referencyjny(Jeże// dotycz/):
ZP.271.1.55.2019.d
11.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług tub robót budowlanyct} lub określenie
zapotrzebowania i wymagań Jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt;
usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy, powstałych na zapleczu
budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie pa działkach nr 18 i 2 w obr. 28 m. Olsztyna. 2.Niezbędne prace do wykonania zostały
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w
określone w Opinii wstępnej opracowanej p
___
____
Przedmiarze robót, które zostały określone jako dokumentacja'techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ.
II-4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
IL5) Główny Kod CPV: 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
ma) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje bez ogłoszenia
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
111.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z Hcwidacją osuwiska
skarpy przy ul. Kasprowicza w Olsztynie.
IVa) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1156544.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otraymanych ofert od małych I średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unn Europejskie): 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
W.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcą
Email wykonawcy:
Adres
Kod
pocztowy:
Miejscowość:^
Kraj/woj.:£fl
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z Innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z Innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskie]:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
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NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybrane] oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
Oferta z najwyższą ceną/kosztem^^HB
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej (nie była przewidziana), wykonano natomiast czynności _
wynikające z dyspozycji art. 87 ust. 2 ustawy Pzp w wyniku czego cena oferty najkorzystniejszą! została poprawiona i wynosi:^m|
PLN w tym VAT 23 %. 2. Okres gwarancji jakości 1 rękojmi za wady: 5 lat licząc od daty odbioru końcowego robót, 3. Wykonawca nie
zamierza zlecać do wykonania części zamówienia Innym osobom trzecim (podwykonawcom).
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
NAl) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA na podstawie art. 62 ust. 1 pkŁ 4 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.
1. Zgodnie z art 62 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),
dalej .ustawa Pzp", Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia niewynlkającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można
zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Przesłanka z art.
62 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp ma zatem zastosowanie do postępowań wszczynanych w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych
powodujących potrzebę pilnego działania ze strony podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, a zaistniała sytuacja nie pozwala
na pizeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem terminów ptzewidzianych dla trybów
gwarantujących zachowanie zasady konkurencyjności. Udzielenie zamówienia w tym trybie, co do zasady powinno ograniczyć się tylko do
zakresu koniecznego do zapobieżenia negatywnym skutkom nieprzewidzianego zdarzenia. Dodatkowo należy podnieść, Iż powstanie pilnej
potrzeby udzielenia zamówienia nie wynika z niestarannośd lub niedbalstwa Zamawiającego. Oprócz powyższego zaistnienie wyjątkowej
sytuacji w rejonie ul. Kasprowicza w Olsztynie Zamawiający nie mógł przewidzieć. Niemożność przewidzenia określonego zdarzenia
zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnej sytuacji. Okoliczności nieprzewidywalne, to m. in. zjawiska
losowe i niezależne od Zamawiającego takie Jak: klęski żywiołowe (powodzie, lawiny, sezonowe pożary, itp.), katastrofy, awarie,
niespodziewane wypadki, itp., co miało miejsce w tym przypadku. Dodatkowym warunkiem udzielenia zamówienia publicznego w oparciu
o wskazany tryb zamówienia jest obiektywna niemożność zachowania terminów określonych dla trybów konkurencyjnych, z uwagi na
wystąpienie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. Zaistniała sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z zachowaniem terminów przewidzianych dla trybów gwarantujących zachowanie zasady pełnej
konkurencyjności, tj. przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub negocjacje z ogłoszeniem. W obecnej sytuacji zachodzi
konieczność pilnego podjęcia działań wskazanych w "Opinii wstępnej" opracowanej przez ZUPIB Zespół Usług Projektowych w celu
wykonania zamówienia. Zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia ma służyć wyłącznie do przedwdziałań i do usunięcia skutków
nieprzewidywalnej sytuacji, która nie była przez Zamawiającego zawiniona I której nie mógł on przeciwdziałać, a z powodu zaistnienia
której Zamawiający staje przed koniecznością pilnego wykonania określonego rodzaju działań naprawczych. 2. Po intensywnych opadach
deszczu w dniach 15-16 czerwca 2019r. w rejonie ulicy Kasprowicza w Olsztynie na zapleczu budynku nr 17 powstało zapadlisko o
średnicy ok. 5-6 m i głębokości ok. 6 m w odległości 10 m od komory przelewu w linii kolektora deszczowego DN600. Zniszczeniu uległ
kolektor deszczowy DN 600 na długości ok. 8 m u podnóża skarpy. Ponadto zniszczony został również fragment kolektora GRP DN600 na
długości ok. 10 m przed wylotem do rzeki Łyny. Powodem zaistniałych awarii było zdarzenie losowe, którego nie można było przewidzieć,
tj. naturalne osuwisko skarpy w pasie 6-10 m i wysokości ok. 15 m- Wobec powyższego po przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2019r.
oględzinach terenu zachodzi konieczność usunięcia awarii popizez wykonanie prac naprawczych kolektorów deszczowych oraz podjęcia
pilnych działań zabezpieczających teren przed dalszym osuwaniem się skarpy. Działania w pierwszej kolejności koncentrować się będą na:
ljzabezpieczeniu przed dostąiem osób poprzez wygrodzenie terenu wzdłuż istniejącego kolektora DN600 łącznie z zapadliskiem;
2)odbudowaniu zniszczonego odcinka kolektora kd 600 u podnóża skarpy w ramach zabezpieczenia osuwiska na odcinku do wylotu rzeki;
3)wybudowaniu nowego by-passa wokół separatorów; 4)zabezpieczeniu istniąących rurociągów 2x Dn300 i 2x DN500 i przebudowaniu
istniejących 2 przyczółków Dn500; 5)wykonaniu podparcia spodu skarpy z narzutu kamiennego, żwiru, pospółki z uwzględnieniem
sposobu drenowania skarpy i zabezpieczeń przed rozmywaniem jej podnóża, (w ramach zabezpieczenia osuwiska na odcinku od kolektora
DN600 GRP); 6)zabezpieczeniu zbocza przed dalszą erozją (geosyntetyki, płyty ażurowe, nasadzenia krzewów o mocnym systemie
korzeniowym), (w ramach zabezpieczenia osuwiska); 7)wybudowaniu poprzecznego odwodnienia powierzchniowego wzdłuż góry skarpy
etminującego spływ powierzchniowy na skarpę z przyległego terenu; 8)ztkwidowaniu powstałego wzdłużnego wyrobiska erozyjnego na
skarpie na długości ok. 60 m obejmującego plan pizebiegu kanałów 2x DN3O0 i DN 600 z zachowaniem bezpiecznego kołnierza;
9)wykonaniu inwentaryzacji zieleni oraz usunięciu drzew stanowiących zagrożenie dla skarpy i po odbudowie skarpy wykonaniu nasadzeń
stabilizujących skarpę. W pierwszej kdęjnośd należy wykonać wycinkę drzew wskazanych przez geologa w trakcie odbytej wizji lokalnej;
10) wykonaniu inwentaryzacji i oznakowaniu osuwiska. 3. Prace objęte przedmiotem postępowania przeprowadzonego w trybie negocjacji
bez ogłoszenia muszą być wykonane niezwłocznie, gdyż obecna sytuacja powstała na skutek działania czynników naturalnych stanowi
bezpośrednie zagrożenie dla garaży zlokalizowanych przy Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie.
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