
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

”Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 200mm o długości około 1200 mb wraz z komorą
redukcyjno – pomiarową.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180583513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ul. Wolności, 295

1.5.2.) Miejscowość: Pysznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15/8410008

1.5.8.) Numer faksu: 15/8410008

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk@pysznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkpysznica.naszbip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pysznica.bip.gmina.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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 odcinka sieci wodociągowej dn 200mm o długości około 1200 mb wraz z komorą
redukcyjno – pomiarową.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7608358c-c29f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00158044/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-24 10:59

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00069887/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 ”Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 200mm o długości około 1200 mb wraz z komorą
redukcyjno – pomiarową.”

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 00089920/01

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: ZGK.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 479863,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje budowę sieci wodociągowej dn 200mm o długości około 1200mm wraz z
komorą redukcyjno – pomiarową. Sieć wodociągowa służyć ma jako sieć magistralna łącząca
sieć wodociągową gminy Pysznica i Stalowa Wola. W przypadku niewystarczającej ilości wody w
gminie Pysznica uruchamiany będzie pobór wody z sieci stalowowolskiej poprzez otworzenie
zasuwy zamontowanej w komorze wodociągowej. W komorze znajdować się będzie wodomierz
ultradźwiękowy, zawór zwrotny antyskażeniowy, filtr siatkowy i 2 zawory odcinające w tym 1 z
automatycznym uruchomianiem, reduktor ciśnienia. Komora wyposażona zostanie w układ
manometrów i regulatora ciśnienia wody. Układ wyposażony będzie w system automatyki
umożlwiający zdalne otwieranie i zamykanie sieci wodociągowej aplikacji na urządzeniu
mobilnym/stacjonarnym. Sieć biegnie zarówno przez gminę Pysznica jak i Stalowa Wola .
Całkowita długość sieci dn 200 to ok 1311,1mb , w tym na gm. Stalowa Wola przypada 526m
zaś w gminie Pysznica 793m . W tym 1 hydrantu naziemne służące do ochrony ppoż.
istniejących i budowanych budynków mieszkalnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 478470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 768969,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 478470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOP-SYSTEM INSTALACJE
Joanna Osetek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180109562

7.3.3) Ulica: ul. Rzeszowska 18

7.3.4) Miejscowość: Sokołów Małopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 36-050

7.3.6.) Województwo: podkarpackie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 478470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
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