
Ogłoszenie nr 500044715-N-2017 z dnia 17-10-2017 r. 

Gmina Fałków: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz w gminie Fałków

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 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 585177-N-2017 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Fałków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064806600000, ul. ul. Zamkowa  1 A, 26-260 
  Fałków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 447 873 535, e-mail p.pekala@falkow.pl, 
faks 447 873 535. 
Adres strony internetowej (url): www.falkow.asi.pl i www.bip.falkow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz w gminie Fałków 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.10.2017 
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 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 
ciśnieniowej w miejscowości Wąsosz w gminie Fałków, wraz z pompowniami ścieków i 
zjazdami do tych pompowni (Decyzja pozwolenia na budowę nr BP.6740.452.2016.KC z dnia 
25.11.2016) Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami 
bocznymi wynosi – 1667,0m, z czego: długość głównych kanałów grawitacyjnych, rury PVC fi 
200mm klasy S – 1096,5m; długość bocznych kanałów grawitacyjnych – 570,5m, w tym: z rury 
PVC fi 200mm klasy S – 562,5m i z rury PVC fi 160mm klasy S – 8,0m Łączna długość 
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zaprojektowanej sieci kanalizacji tłocznej z rur PN10 PE100 SDR17 wynosi – 3776,0 z czego: 

długość rurociągów tłocznych głównych o średnicy PE fi90x5,4mm – 3214,5m, długość 

rurociągów tłocznych głównych o średnicy PE fi63x3,8mm – 561,5m Łączna ilość studni 

kanalizacyjnych na kanałach głównych i odcinkach bocznych grawitacyjnych wynosi – 105 szt. 

Łączna ilość studni kanalizacyjnych na rurociągach tłocznych wynosi – 12 szt. Sieciowe 

przepompownie ścieków – 2 szt. Przydomowe przepompownie ścieków – 2 szt. Uwaga: 

Zamówienie nie obejmuje renowacji nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych. 

Obmiar w tych pozycjach kosztorysowych został wyzerowany Termin wykonania zadania – do 

dnia 15.10.2018r Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru robót 

budowlanych bez wad. (uwaga: deklarowany okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny 

ofert) Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania opisano w Projekcie budowlanym i 

STWiORB, oraz pomocniczo w przedmiarach. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia 

określono we wzorze umowy. Przedmiary są elementem pomocniczym dla Wykonawców, do 

oszacowania wartości oferowanej ceny. Przygotowany na podstawie przedmiarów kosztorys 

ofertowy, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest 

ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy 

przedmiarem, a projektem budowlanym. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. 

Ponieważ zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny", to jeżeli w przedmiocie 

zamówienia występują takie przypadki, należy przyjąć do wyceny i realizacji przedmiot 

zamówienia taki sam lub równoważny. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne 

wytyczne, normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów, z uwzględnieniem wykluczeń i zastrzeżeń 

wprowadzonych w STWiORB na etapie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy, przepisy, SST lub STWiORB, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a 

ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub 

STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót winny być interpretowane jako 

definicje minimalnych standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających 

zastosowanie w realizacji zadania.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). 

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby 

wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy: - Wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym robót związanych z 

montażem rur i montażem studni. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący 

czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 1666 ze. zm. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45232423-3, 45233140-2 
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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: 16/10/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 1272304.82 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jan Cedzyński 
Email wykonawcy: ziscoigaz@wp.pl 
Adres pocztowy: Zgórsko 98C 
Kod pocztowy: 26-052 
Miejscowość: Sitkówka-Nowiny 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
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 1578400.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1578400.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2198000.00 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie
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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. 
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