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Ogłoszenie nr 510217531-N-2020 z dnia 03-11-2020 r.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i ks. A. Janusza w Zebrzydowicach

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 587209-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000,
ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43-410  Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654,
e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654. 
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl 
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i
ks. A. Janusza w Zebrzydowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GZWiK.271.5.2020

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: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do
budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i ks. A. Janusza w Zebrzydowicach. Zakres realizacji
zadania: a. sieć kanalizacji sanitarnej (kanalizacja grawitacyjna) z rur PCV i PE: - Ø 200 o
długości 3150 m, b. sieć kanalizacji sanitarnej (kanalizacja ciśnieniowa) z rur PE: - Ø 110 o
długości 317 m, - Ø 90 o długości 141 m, c. przyłącza do 51 budynków z rur PCV: - Ø 160 o
długości 950 m, d. studnie z tworzywa sztucznego o średnicach 400, 425, 600, 800, 1000 mm, e.
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studnie betonowe o średnicach 800, 1000, 1200 mm, f. 2 przepompownie ścieków: -
przepompownia przy ul. Jesionowej wyposażona w 2 pompy (z 1 pracującą naprzemiennie),
obliczeniowa wydajność pojedynczej pompy przy projektowanym układzie geometrycznym
wynosi Q=4,6 l/s - przepompownia przy ul. Stromej wraz ze zbiornikiem o średnicy 600
wyposażona w 2 pompy (z 1 pracująca naprzemiennie) obliczeniowa wydajność pojedynczej
pompy przy projektowanym układzie geometrycznym wynosi Q= 6,0 l/s W przypadku zbliżenia
się do innych mediów oraz przejść pod drogami zastosowane będą rury osłonowe zgodnie z
projektem oraz uzgodnieniami. Kanalizacja ciśnieniowa wykonana będzie z rur PE łączonych
elektrooporowo lub doczołowo. Z przepompowni przy ul. Jesionowej prowadzony będzie
rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm, a z przepompowni przy ul. Stromej rurociąg tłoczny PE Ø 110.
Przejścia pod drogami zostaną wykonane metoda bezwykopową (przewiertem sterowanym) bez
naruszenia nawierzchni).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8

Dodatkowe kody CPV: 45112000-5, 45230000-8, 45111200-0, 45232410-9, 45232440-8

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: 03/11/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3543969.88 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  15 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  8

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: SIB S.C. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda 
Email wykonawcy: firma.sib@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Polna 29c 
Kod pocztowy: 44-178 
Miejscowość: Przyszowice 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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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 2213720.29 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2213720.29 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4874905.58 
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. 


