
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STARCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gminna 4

1.5.2.) Miejscowość: Starcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-261

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3140334

1.5.8.) Numer faksu: 34 3140334

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.starcza@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-starcza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl

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:
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6bc00a68-8d8f-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104986/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-31 11:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019899/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056652/01

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: FNR.271.1.2.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 3092071,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna.
W ramach budowy przewidziano wykonanie niżej wymienionego zakresu w miejscowościach:
1) Klepaczka:
a) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej z rur SDR, SN8 fi 200/5,9 PVC lite o długości 652,0 mb,
2) Łysiec:
a) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i ul. Dębowej z rur SDR, SN8 fi 200/5,9 PVC lite o długości 868,9 mb,
b) sieci wodociągowej w ul. Dębowej z rur PN 16, typ PE100 fi 125/11,4 o długości 406,3 mb,
c) sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Jesionowej (ul. Gajowa) z rur PN 16, typ PE100 fi 125/11,4 o długości 286,5
mb,
d) sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Jesionowej (ul. Gajowa) z rur SDR, SN8 fi 200/5,9 PVC lite o długości
238,0 mb,
e) sieci wodociągowej w ul. Górskiej z rur PN 16, typ PE100 fi 125/11,4 o długości 210,1 mb,
f) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej z rur SDR, SN8 fi 200/5,9 PVC lite o długości 201,2 mb,
g) sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Widokowej (ul. Miodowa) z rur SDR, SN8 fi 200/5,9 PVC lite o długości 272,0
mb,
3) Rudnik Mały:
a) sieci wodociągowej w ul. Sosnowej z rur PN 16, typ PE100 fi 125/11,4 o długości 196,0 mb,
4) Własna:
a) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej z rur SDR, SN8 fi 160 PVC i SDR17 PN10 fi 225 mm PE 100RC o długości
53,7 mb wraz z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym,
b) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej z rur SDR, SN8 fi 200/5,9 PVC lite o długości 224,1 mb.
Szczegółowy zakres został określony w załącznikach do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

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

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

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: 3803247,33 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5397809,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3803247,33 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: PPHU SANGAZ Waldemar Pacud

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5730100509

7.3.3) Ulica: Ikara 288

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-221

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3803247,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-31

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

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne
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