
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Laszczyny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

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

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180656560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodzisko Dolne

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisko Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-306

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 17 24 36 466

1.5.8.) Numer faksu: + 48 17 24 36 466

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.ordyczynski@pgkgrodzisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkgrodzisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospdarka wodno - ściekowa

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 i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Laszczyny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b54f63fc-fb4b-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251041/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29 10:43

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

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Gospodarka wodno – ściekowa w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii „ – PROW 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00165919/02

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: PGK.1.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 131323,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w miejscowości Laszczyny .

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: 

 kolektor grawitacyjny Ø 160 PVC – 203,00 m,
 kolektor grawitacyjny Ø 200 PVC – 520,00 m,
 studzienki kanalizacyjne Ø 400 – 21 szt.,
 studnia rewizyjna Ø 1200 – 3 szt.,
 sieć wodociągowa Ø 90 PE – 22,00 m.

Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych
oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wykonanie wszelkich badań i sprawdzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych do wystąpienia do właściwych
organów o pozwolenie na użytkowanie oraz przekazania do użytkowania.
Zakres zadania obejmuje również:
zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym 
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środkami transportu Wykonawcy. W przypadku zniszczenia dróg Wykonawca zobowiązuje 
się do ich naprawy,
Wykonawca będzie zobowiązany na wniosek Zamawiającego do uwzględniania zmian
zakwalifikowanych przez Projektanta jako nieistotne (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji zadania.
Szczegółowy zakres robót dla każdej z części określa: 
1) Przedmiar robót 
2) Dokumentacja projektowa 
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Przedmiot zamówienia - nie obejmuje wykonywania przyłączy kanalizacyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

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: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

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: 133667,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 219253,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 133667,12 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
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7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SANITEX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180181170

7.3.4) Miejscowość: Tryńcza 120

7.3.5) Kod pocztowy: 37-204

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 133667,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-06-30
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