Zamieszczone na stronie internetowej
Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
w dniu 17.11.2017 r.
Ogłoszenie nr 500060594-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: Zaprojektowanie i
wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody
Beka
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
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592970-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500056304-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 19055239600000, ul. ul.
Bażyńskiego , 80952 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 33 73, e-mail frugak@ug.edu.pl, faks
0-585523706.
Adres strony internetowej (url): www.frug.ug.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZP-1-BEKA-2017
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 wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich pozwoleń, decyzji itp. oraz na ich podstawie realizacji robót budowlanych, tj. inwestycji pod nazwą
"Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka - budowa infrastruktury turystycznej" polegającej na
budowie infrastruktury turystycznej służącej do ukierunkowania ruchu turystycznego. Zamówienie składa się z
dwóch etapów: a) ETAP nr 1 - prace projektowe. Przedmiotem etapu nr 1 zamówienia jest wykonanie pełnej
dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego, uzyskanie wszystkich stosownych pozwoleń w tym
pozwolenia na budowę, dokonanie wszystkich stosownych zgłoszeń. Wykonawca na podstawie umowy będzie
upoważniony do działania w imieniu Zamawiającego w celu realizacji niniejszego etapu zamówienia. b) ETAP nr 2
- roboty budowlane. Przedmiotem etapu nr 2 zamówienia jest wybudowanie oraz wykonanie i montaż
następujących elementów infrastruktury turystycznej: tablice informacyjne - do wymiany, tablice informacyjne nowe, znaki informacyjne, wymiana ogrodzeń, nowoprojektowane ogrodzenie z lin, budowa parkingów
rowerowych, budowa wieży widokowej, budowa kładki obserwacyjnej z małą architekturą, budowa mostów na

rowach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno - użytkowy oraz Opis
przedmiotu zamówienia, stanowiące załączniki do 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

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:
Podstawa unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień
publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W niniejszym
postępowaniu została złożona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tylko jedna
oferty przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26 a, 83-200
Starogard Gdański. Cena oferty Wykonawcy znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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.

