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Ogłoszenie nr 500077777-N-2018 z dnia 11-04-2018 r.  

 

Gmina Pysznica: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica Olszowiec 

– dalszy etap  

 

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: 528916-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Pysznica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. 

nr 24  , 37403   Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004, e-mail 

zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017.  

Adres strony internetowej (url): http://www.pysznica.bip.gmina.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica Olszowiec – dalszy etap  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

RI.I.271.2.2018  

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:  
1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Pysznica – Olszowiec – dalszy etap 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę 

Kanalizacji sanitarnej Pysznica – Olszowiec - dalszy etap między innymi: a) Zlewnie i 

pompownie: P2, P7, P8, P9, P10, P11 wraz z włączeniem do węzła I zlewni rurociągu 

tłocznego T3 , w szczególności: - Kanały sanitarne z rur PCV-U ze ścianka litą kl. S SDR 34 

SN 8 o średnicy 200 mm i długości całkowitej wg profili 1959,81 m w tym przewierty rurami 

stalowymi o średnicy 610x10 mm , 323,9x10 mm oraz z tworzyw sztucznych 560x51 mm o 

łącznej długości 388,11 m. Studnie z tworzyw sztucznych o średnicy 315 mm - 108 szt. - 

Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicach 75x4,5 

mm i 63x3,8 mm o łącznej długości 2507,73 m w tym przewierty łącznie 2158,66 m ( w 

rurach osłonowych oraz sterowane). - Rurociągi tłoczne z rur PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 o 

średnicach 110x6,6 mm, 90x5,4 mm i 63x3,8 mm o łącznej długości 2078,40 m, w tym 
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przewierty (w rurach osłonowych oraz sterowane) łącznie 1508,40 m. Uzbrojenie kanalizacji 

ciśnieniowej stanowią zawory na-odpowietrzające oraz armatura do płukania o średnicach 

100,80,65 i 50 mm – 22 szt . - Pompownie sieciowe - zbiorniki z polimerobetonu o 

średnicach 1500 mm = szt.1 i 1200 mm = szt.5 wyposażone z technologią Dn 80 mm ze stali 

nierdzewnej z montażem dla 2 pomp , z armaturą (zasuwa + zawór zwrotny) z drabinką i 

włazem (nieprzejezdnym) ze stali nierdzewnej. Ogrodzenia pompowni P10 i P11 - z siatki na 

słupkach stalowych i z furtką. Tereny pompowni w granicach ogrodzenia wyłożone kostką 

betonową. - Rurociągi tłoczne z rur PEHD PE 100 SDR 17 o średnicy 50x3 mm i długości 

łącznie 2412,4 m, w tym przewierty łącznie (w rurach osłonowych) 62,10 m. Pompownie 

przydomowe 1-pompowe z tworzyw sztucznych o średnicy 800/1000 mm i wysokości 1,82 m 

= 73 szt. b) Roboty elektryczne: - zakres dotyczy zasilania przepompowni sieciowych – ilość 

6 szt. - zakres dotyczy przepompowni przydomowych – ilość 73 szt. c) Odbudowa 

istniejących nawierzchni dróg. 3. Zakres terminowo – finansowy realizacji inwestycji: 

Wartość zafakturowanych robót w roku 2018 nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł 

(brutto) – minimum 1 950 000,00 zł (brutto). Faktura po zakończeniu zakresu robót w roku 

2018 zostanie wystawiona przez Wykonawcę i potwierdzona protokołem odbioru robót oraz 

kosztorysem powykonawczym. Zakres wykonanych robót musi być przekazany do 

użytkowania i skutecznie odprowadzać ścieki. Faktura za pozostały zakres robót w roku 2019 

zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu zadania inwestycyjnego i podpisaniu 

końcowego protokołu odbioru robót wraz z kosztorysem powykonawczym wykonanych 

robót. 4. Lokalizacja robót: miejscowość Pysznica - Olszowiec. 5. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz 

wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają Dokumentacje 

projektowe, Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót oraz Przedmiary robót 

załączone do niniejszej SIWZ – Tom II - IV. 6. Realizacja zamówienia podlega prawu 

polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1332 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity). Wykonawca robót musi 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami 

techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w 

budownictwie  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8 

 

Dodatkowe kody CPV: 45231100-6, 45111200-0, 45112210-0, 45111240-2  

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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 3847076.01  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
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Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz sp. j.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Nowa 93  

Kod pocztowy: 37-400  

Miejscowość: Nisko  

Kraj/woj.: podkarpackie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4489500.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4489500.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4489500.00  

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:  

 

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.  

 


