
1/4 

 

Ogłoszenie nr 85929 - 2017 z dnia 2017-05-22 r.  

 

Pysznica: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica – Olszowiec – 

etap II 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 57668-2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pysznica, krajowy numer identyfikacyjny 

83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. nr 24  , 37403   Pysznica, państwo Polska, woj. 

podkarpackie, tel. 158 410 004, faks 158 410 017, e-mail zamowienia@pysznica.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.pysznica.bip.gmina.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania 

zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało 

udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana 

przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł 

umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
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Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
RI.I.271.3.2017 

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:  
1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Kanalizacji sanitarnej Pysznica – Olszowiec - 

etap II między innymi: a) rurociągi kanalizacji grawitacyjnej - KS 1 w tym KS 1.1 b) 

rurociągi kanalizacji ciśnieniowej - T3 w tym T 3.1, T 3.2, T 3.3, T 3.4, T 3.5, T 3.6 c) 

rurociągi kanalizacji ciśnieniowej – tłoczny RT 1 w tym RT 1.1 - kanały grawitacyjne Ø 200 

PCV, L = 185,00 mb - rurociąg z rur Ø 225 PEHD, przewiertem sterowanym, L = 196,00 mb 

- rurociąg z rur Ø 110 PEHD, przewiertem sterowanym, L = 785,00 mb - rurociąg z rur Ø 63 

PEHD, przewiertem sterowanym, L = 994,00 mb - rurociąg z rur Ø 50 PEHD, L = 698,00 mb 

- pompownie przydomowe z tworzyw sztucznych – 34 kpl - przepompownia ścieków P1 – 1 

kpl 2. 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. 3. Realizacja zamówienia 

podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 

2016 r. poz. 380 i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 j.t. ze zmianami). 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. 4. Wymagania 

stawiane Wykonawcy: 1) W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu 

zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych 

nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań 

równoważnych. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w 

dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie 

wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez 

Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne 

dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 2) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty 

wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym 

inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i 

zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania 

wszystkich robót oraz wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia 

kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. 5. Informacje 

dodatkowe a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. b) Nie 

dopuszcza się nawet czasowego wyłączenia ruchu na przebudowywanym odcinku drogi. c) 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. d) Zamawiający 

nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. e) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
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wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. f) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia, Wykonawca podał – o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których wyżej mowa, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. g) Stosownie do 

treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. h) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia 

na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub 

oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. i) Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 

pracy kierownika budowy, który przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonywać będzie 

czynności: zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacja 

projektową, przedmiarami robót, SST, wymaganiami Zamawiającego, przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, protokolarne 

przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie 

dokumentacji budowy, zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych 

robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, koordynowanie pracy sił własnych i 

podwykonawców; prowadzenie analizy postępu robót; przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej i odbiorowej; sporządzanie rozliczeń finansowych – kosztorysów. j) Ponadto 

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. k) 

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności jak wyżej. 6. 

Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 5 186 000 

euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Pzp. 45111200 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT1280645.33 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert4 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

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  

SANITEX Spółka z o.o. ,  ,  Tryńcza 120,  37-204 ,  Tryńcza 120,  kraj/woj. podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

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

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 857925,00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 857925,00  

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1129378,71  

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

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) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  



          

  

5/5 

 

 


