
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w Tczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Tczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:
Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w Tczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb546606-def8-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00156872/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-23 12:14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002858/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ul. Prusa w Tczewie

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 00107418/01

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: BZP.271.3.6.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 637147,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w
Tczewie. Inwestycja będzie wykonywana w oparciu o wcześniej wykonane opracowanie. Teren
objęty inwestycją jest terenem drogowym, który charakteryzuje się bardzo dużym
zagęszczeniem sieci podziemnych, dlatego też prace należy prowadzić z należytą ostrożnością,
starannością oraz organizować je w taki sposób, aby nie zakłócić funkcjonowania najbliższej
okolicy tj. mieszkańców, działających firm. Ze względu na utrudniony dostęp Wykonawca musi
przewidzieć wykonywanie większości prac ręcznie bez użycia maszyn. 2. Zakres robót
obejmuje: 1) rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych oraz z mieszanek asfaltowo- bitumicznych;
2) roboty ziemne i demontażowe; 3) roboty montażowe - studnie 13 szt. i rurociągi 360 mb; 4)
czyszczenie studzienek kanalizacyjnych ulicznych, podłączenie istniejących wpustów ulicznych
(4 sztuk) oraz odtworzenie nowych (6 sztuk) z użyciem nowych materiałów; 5) próba szczelności
i monitorowanie. 3.Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji technicznej
stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania
wody burzowej

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: 3
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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: 790767,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 951238,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 790767,00 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: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma "ARS" Arkadiusz Stubba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5931023098

7.3.3) Ulica: Świerkowa 7

7.3.4) Miejscowość: Kolnik

7.3.5) Kod pocztowy: 83-032

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 790767,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany był do wpłaty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% wartości zamówienia objętego ofertą.
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