
Ogłoszenie nr 510059423-N-2020 z dnia 03-04-2020 r.

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych: Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej poprzez wprowadzenie
ruchu pieszego i rowerowego w drogowym przejściu granicznym w Hrebennem.

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
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 519035-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 060695455, ul. plac Niepodległości  1,
22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 565 20 42, 82 563 00 66, e-mail zamowienia@lzopg.pl, faks
825 632 262.
Adres strony internetowej (url): www.lzopg.bip.mbnet.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej poprzez wprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego w drogowym
przejściu granicznym w Hrebennem.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TZ.4311.4.2020

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 opracowanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wielobranżowej
dokumentacji projektowej budowy zintegrowanego budynku kontroli ruchu pieszych, przeznaczonego dla polskich służb
granicznych (Straż Graniczna, Służba Celna), na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem oraz wykonanie
na jej podstawie robót budowlanych, a także dostawa i montaż skanerów do bagażu i bramek radiometrycznych.
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez Zamawiającego”, Warunki Ogólne, wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego
wydania FIDIC 1999), Czerwona książka FIDIC. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do
Tomu I SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Tom III SIWZ oraz
Wymagania Zamawiającego wymienione w Rozdziale 4 Warunków Kontraktu stanowiących Tom II SIWZ. Szczegółowe
warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określają Warunki Kontraktu - Tom II SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8, 71221000-3, 45100000-8,
45200000-9, 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/fe4c0f93-9a55-4ba4-bb84-2d12...
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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:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp –
bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi 11
740 743,00 PLN. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena wynosi 25 464 690,00 PLN. Zamawiający ustalił, że nie
jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia. W związku z powyższym zamawiający
postanowił jak na wstępie.

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.
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