
Ogłoszenie nr 510106124-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.

Gmina Miejska Nałęczów: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza w
Nałęczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym

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: 539986-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Nałęczów, Krajowy numer identyfikacyjny 52922600000000, ul. al. Lipowa  3,

24-150  Nałęczów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 014 500, e-mail um@naleczow.pl, faks

815 014 500.

Adres strony internetowej (url): https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza w Nałęczowie wraz z separatorem

i zbiornikiem retencyjnym

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZ.271.9.2019

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:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę sieci kanalizacji deszczowej o

długości L = 337,5 m w tym : a) sieć kanalizacji deszczowej D = 600 mm L = 53,5 m* ( w tym Lo =

13 m w rurze osłonowej, Lw = 40,5 m w wykopie ) – przewiert i wykop, b) sieć kanalizacji

deszczowej PVC500 L=10 m – w wykopie, c) sieć kanalizacji deszczowej PVC400 L=165 m – w

wykopie, d) sieć kanalizacji deszczowej PVC315 L=25 m – w wykopie, e) przyłącza od wpustów
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PE160 L=84 m –29 m w rurach osłonowych i 55 m w wykopie, f) studzienki kanalizacyjne D = 1,5

m – 4 szt., g) studzienki kanalizacyjne D = 1,2 m – 6 szt., h) studzienki kanalizacyjne D = 0,4 m – 3

szt., i) wpusty deszczowe D = 0,5 m – 10 szt., j) koryta odwodnienia liniowego – 2 odcinki; 2)

budowę separatora betonowego z by-passem i osadnikiem D = 2,5m ( przepływ nominalny 40 l/s,

przepływ maksymalny 400 l/s), 3) budowę zbiornika retencyjnego stalowego D = 2,5 m , L = 16 m z

wbudowanym regulatorem przepływu, 4) budowę wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Dulębów do

cieku – przepustu D=2*1,0 m - komora żelbetowa 4*2 m, 5) przebudowę sieci wodociągowej

żeliwnej na PE160, L = 26 m, 6) odtworzenie nawierzchni jezdni, 7) wycinkę drzew, 8) opracowanie

czasowej organizacji ruchu dla przedmiotu umowy (organizacji ruchu drogowego na czas

wykonywania i odbioru robót). Szczegółowy zakres prac składających się na przedmiot niniejszego

zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej (w tym projekcie budowlanym i projekcie

odtworzenia nawierzchni), natomiast zakres ilościowy poszczególnych robót ujęto w przedmiarze

robót, będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ i stanowiącym podstawę do sporządzenia

kosztorysu ofertowego.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45231300-8, 45231000-5

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: 27/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 756547.50

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7

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: TAR-MAX T. Rzucidło

Email wykonawcy: tarmax_rzucidlo@interia.pl
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Adres pocztowy: Strzeszkowice Duże 155

Kod pocztowy: 24-220

Miejscowość: Niedrzwica Duża

Kraj/woj.: lubelskie

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 784369.68

Oferta z najniższą ceną/kosztem 784369.68

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1194577.00

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.
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