
Ogłoszenie nr 510099503-N-2019 z dnia 21-05-2019 r. 

 

Gmina Kolbuszowa: Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 
200 o długości 153,0 m w ul.St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 

2305/21 w Kolbuszowej 
 

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: 538395-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Kolbuszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 69058166600000, ul. ul. Obrońców Pokoju  21, 36-
100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48172271333, e-mail monika.fryzel@kolbuszowa.pl, 
faks +48172272939.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.kolbuszowa.pl  
Adres profilu nabywcy: www.bip.kolbuszowa.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul.St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 
2305/21 w Kolbuszowej 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZP.271.1.19.2019 
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:  
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: 
Nazwa zadania: Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego 
dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej. Lokalizacja: Kolbuszowa, dz. nr ewid. 2305/21 Klasyfikacja robót wg. 
Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu Zakres robót: Zamówienie obejmuje roboty 
budowlane opisane w przedmiarze robót jako kwalifikowane które będą współfinansowane dotacją celową z 
budżetu Państwa i własnymi środkami Gminy. Są to roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej 
polegającej na likwidacji starego istniejącego kolektora deszczowego z przykanalikami w ul. Krzaklewskiego i 
budowie w to miejsce nowego wraz z robotami odtworzeniowymi z zakresu drogownictwa. Ponadto zamówienie 
obejmuje roboty budowlane opisane w przedmiarze robót jako nie kwalifikowane finansowane ze środków Gminy 
związane z likwidacją (zamuleniem) zbędnych odcinków kanalizacji deszczowej i wymianą na nowy przyłącz 
kanalizacji deszczowej wraz z robotami odtworzeniowymi z zakresu drogownictwa. Szczegółowy zakres robót 
precyzuje poniższy opis i przedmiar robót z mapą sytuacyjną. Zakres niniejszego zamówienia zgodnie z 
przedmiarem robót obejmuje: 1. w ramach robót kwalifikowanych: a) demontaż betonowego kolektora Ø 400 – 
120 m, Ø 200 – 33 m, studni betonowych Ø 1000 – 3 szt b) montaż kanałów z rur PP strukturalnych SN-8: 
kolektora Ø 400 – 120 m, Ø 200 – 33 m, studni betonowych klasy C40/50, prefabrykowanych z dennicą betonową 
wykonywaną metodą odwróconego dna Ø 1000 – 3 szt c) aktualizacja geodezyjna powykonawcza d) inspekcja 
telewizyjna kolektora Ø 400 kamerą 2. w ramach robót niekwalifikowanych: a) montaż przyłącza z rur PP 
strukturalnych SN-8 Ø 200 n - 10 m b) zamulenie kanału D 400 przez wypełnienie zapr. cem. z dodatkiem wapna 



– 8 m3 5. Uwagi: - Należy opracować i uzgodnić projektu organizacji ruchu drogowego oraz organizować ruch 

drogowy w trakcie wykonywania robót. - Należy odtworzyć nawierzchnię drogi asfaltowej, chodnika z kostki 
brukowej. Przy odtwarzaniu nawierzchni drogi przyjęto warstwy jak w przedmiarze: odsączająca z piasku – 10 
cm, podbudowa z kruszywa łamanego – 15+15 cm, nawierzchnia asfaltowa 4+4 cm. Przy odtwarzaniu 
nawierzchni chodnika przyjęto warstwy jak w przedmiarze: odcinająca z piasku – 10 cm, podbudowa z kruszywa 
łamanego – 15 cm, chodnik z kostki brukowej 6 cm - Roboty należy wykonać kompleksowo, zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. - Rozwiązania techniczne szczegółowo uzgodnić z 
użytkownikami urządzeń i infrastruktury przed przystąpieniem do robót. - Przebudowę kanalizacji wykonać 
zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano 
montażowych w zakresie sieci kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL. - Należy wykonać zadanie z 
materiałów własnych. - Zadanie będzie realizowane w oparciu o zgłoszenie do Starosty Kolbuszowskiego o 
zamiarze przystąpienia do wykonania robót. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynności wskazanych w 
dokumentacji projektowej, (Rozdział IV SIWZ) i w przedmiarach robót (Rozdział III SIWZ). UWAGA: Jeżeli SIWZ 
lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty 
techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów 

równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący 
minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 
Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub 
konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. 
Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu 
parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały równoważne w 
żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w 
dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek 
elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych 
lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do 

udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do 
zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty 
materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. 
Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności z: a) Dokumentacją 
techniczną (Rozdział IV), b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział V), c) Przedmiarami robót (Rozdział III) 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8 
 
Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45111000-8, 45111230-9 

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: 21/05/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 147696.31  

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  5  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5  

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: Firma Usługowo-Sprzętowa Józef Magda  

Email wykonawcy: jozef_magda1@onet.eu  

Adres pocztowy: Trzęsówka 126a  

Kod pocztowy: 36-106  

Miejscowość: Trzęsówka  

Kraj/woj.: podkarpackie  

 

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 147696.31  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 147696.31  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299389.93  

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.  

 


