Gmina Mieszkowice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w
miejscowości Wierzchlas
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
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu "Gospodarka
wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563652-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540135731-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mieszkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 81168654400000, ul. ul. F. Chopina 1,
74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 666 900, e-mail
gp.srodowisko@mieszkowice.pl, faks 914 145 031.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wierzchlas
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GP.2714.6.2020
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:
Zakres zamówienia obejmuje : Zakres robót przy budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
w m. Wierzchlas: 1. Roboty pomiarowe: - 0,02 km, 2. Roboty ziemne: • Wykopy, zasypki –
27,45 m3, • Umocnienie wykopów – 62,40m2, • Podsypki i obsypki rur oraz wymiana gruntu
– 9,36 m2, • Plantowanie terenu – 52,00 m2 3. Roboty montażowe: • Kanały z rur PCV o śr
200 mm – 20,80 m, • Studnie betonowe o śr 100 mm- 1 szt. 4. Nawierzchnie drogowe: •
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kruszywa łamanego – 24,96 m2. Zakres robót przy

budowie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchlas: 5. Roboty pomiarowe
– 0,57 km 6. Roboty ziemne: • Wykopy, zasypki – 653,39 m2 • podsypki, obsypki – 244,46
m3 • plantowanie terenu – 1 989,75 m2 7. Roboty montażowe: • Kanały z rur PCV o śr. 160
mm – 568,5 m; • Studnie PCV o śr. 425 mm – 42 szt. Zakres robót przy budowie sieci
kanalizacyjnej ciśnieniowej z Mieszkowic do Wierzchlasu: 8. Roboty pomiarowe – 4,22 km
9. Roboty ziemne: • Wykopy, zasypki – 2 667,81 m3 • podsypki i obsypki oraz wymiana
gruntu – 1 237,36 m2 • plantowanie terenu – 8 140,50 m2 10. Roboty montażowe: • Kanały z
rur PE o śr. 125 mm – 2 665,10 m; • Kanały z rur PE o śr. 110 mm – 591,1 m • Kanały z rur
PE o śr. 63 mm -10,0 m • Przewierty sterowane z rur PE o śr. 125 mm -963,00 m • Studnia
betonowa o śr. 1000 mm wyłączeniowa – 2 kpl • Kompletna tłocznia ścieków z automatyką i
monitoringiem – 1 kpl 11. Nawierzchnie drogowe: • Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z
kruszywa łamanego – 2 864,28 m2 • Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudową – 114,84 m2 Zakres robót przy budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w m.
Wierzchlas: 12. Roboty pomiarowe – 1,23 km 13. Roboty ziemne: • Wykopy, zasypki – 2
350,87 m3 • Umocnienie wykopów – 4 742,86 m2 • Podsypki i obsypki rur oraz wymiana
gruntu – 549,43 m3 • Plantowanie terenu – 3 068,08 m2 14. Roboty montażowe: • Kanały z
rur PVC ośr. 160 mm -157,49 m • Kanały z rur PVC o śr. 200 mm – 1 069,74 m • Przecisk z
rury st. o śr. 315 – 38,0 m • Studnie betonowe o śr. 1000 mm – 16 szt • Studnie PVC o śr. 425
mm – 48 szt 15. Nawierzchnie drogowe: • Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kruszywa
łamanego – 1 207,04 m2 • Rozbiórka i odtworzenie chodników – 96,62 m2 • Rozbiórka i
odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową – 2 118,88 m2 Zakres robót przy
budowie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchlas: 16. Roboty
pomiarowe – 0,57 km 17. Roboty ziemne • Wykopy , zasypki – 653,39 m2 • Podsypki i
obsypki – 244,46 m3 • Plantowanie terenu – 1 989,75 m2 18. Roboty montażowe: • Kanały z
rur PVC o śr. 160 mm -568,5 m • Studnie PVC o śr. 425 mm – 42 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45231110-9, 45231300-8, 45232152-2, 45233142-6, 45232000-2
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: 01/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2200000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: Przedsibiorstwo Usługowo-Handlowe SANITAR Jan Kordacz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żeglarska 22
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie
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 2706000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2706000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2947000.00
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.

