
Ogłoszenie nr 500189384-N-2018 z dnia 08-08-2018 r. 

Gmina Pęcław: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami 
w miejscowości Droglowice i sieci wodociągowej w miejscowości 
Białołęka. Etap 1 - budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Białołęka. 
 

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  
"Gospodarka wodno - ściekowa" objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  
Numer ogłoszenia: 592500-N-2018 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Pęcław, Krajowy numer identyfikacyjny 39064737000000, ul. Pęcław  28, 67221   Białołęka, woj. dolnośląskie, państwo 
Polska, tel. 768 317 135, e-mail peclaw@peclaw.eu, faks 768 317 033.  
Adres strony internetowej (url): http://bip.peclaw.eu/  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Droglowice i sieci wodociągowej w miejscowości Białołęka. 
Etap 1 - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białołęka. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
BP.271.3.2018 
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. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: ,,Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Białołęka'' 
Przedmiot zamówienia opisują następujące kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów Lokalizacja – m. 
Droglowice, obręb 2 działki ewid.: 424/7; 333; 334; 63; 336; Białołęka obręb 1 działku ewid.: 264/1; 264/4; 264/5 Sieć 
wodociągowa - sieć wodociągowa PE, PEHD Ø110 – roboty ziemne, montażowe – dł. 1086 m - hydranty pożarowe nadziemne 
Ø80 – kpl. 2 - przewierty - szt. 2 - zestawy wodomierzy w budynku - szt. 4 - odtworzenie terenu z obsianiem trawą – 662,50 m² 
- pompowanie wody z wykopów – kpl. 1 Uwaga: Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i 
jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 
standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 
5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. Szczegółowy zakres wyżej wymienionych prac związanych z Budową sieci wodociągowej 
w miejscowości Białołęka zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, stanowiące załącznik do SIWZ. Roboty realizowane będą w oparciu o projekt budowlany wykonany przez ADESI Sp. z 
o.o., 65-849 Zielona Góra, ul. Browarna 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: a) Wykonanie pełnej dokumentacji 
powykonawczej wraz z mapami geodezyjnymi powykonawczymi potwierdzonymi w Zasobie Geodezyjnym - 3 kpl, b) 
Wykonawca zapewnia stałą, pełną obsługę geodezyjną, w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie, 
kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji, w 
miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu 
jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów, pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do 
dokumentacji projektowej, c) Po stronie Wykonawcy leży spełnienie w imieniu inwestora wszelkich formalności i warunków 
zawartych w decyzjach i uzgodnieniach, w tym także wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu - w 
przypadku konieczności jego sporządzenia, uzyskanie zezwoleń na zajęcia pasa dróg publicznych, d) Należy wycenić i ująć w 
wycenie wszystkie koszty związane z realizacją zadania, tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji 
projektowo-technicznych, jak również inne koszty towarzyszące np.: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, 
koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji oraz koszty wymiany 
gruntu, odwodnienia wykopów, naprawy i odbudowy dróg, zagęszczenia gruntu, zajęcia pas dróg publicznych, koszty uzyskania 



niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu itd – jeśli 
jest wymagane e) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy; z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, f) 
Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia na bieżąco badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, 
zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, g) Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do 
przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach rolnych. O terminie wejścia na działkę i 
prowadzenia prac Wykonawca poinformuje właścicieli działek z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, a po zakończeniu robót przed 
odbiorem końcowym zobowiązuje się uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia właścicieli działek, że nie wnoszą oni 
roszczeń w związku z przeprowadzanymi robotami, h) Wykonywane prace należy skorygować z pracami polowymi na gruntach 
rolnych w obrębie planowanej inwestycji, i) Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do dostarczenia 
Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym- jeśli jest 
wymagane j) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru dokumenty potwierdzające 
spełnianie wymogów dotyczących materiałów przewidzianych do zabudowy, k) Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej 
wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych (asfalt, gruz betonowy, nadmiar ziemi) zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, l) Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie – jeśli jest wymagane Książka przedmiarów 
stanowi jedynie element pomocniczy przy sporządzaniu oferty. Uwaga ! Wycenę należy poprzedzić własnymi pomiarami. 
Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny oraz uwzględnienie wszystkich kosztów wykonania prac i czynności 
związanych z realizacją całego zamówienia. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0 
 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232130-2 

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 
Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Unieważnia się przetarg na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 - w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta, która przewyższała kwotę jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
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.  

 


