
Ogłoszenie nr 510147030-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.  

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami  

Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej  
 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 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: 560251-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 strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

www.bip.kolbuszowa.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe 

Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.1.29.2019  

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:  
Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między 

ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej. 2. Lokalizacja: Kolbuszowa, dz. nr 

ewid. 1120; 1092/2; 1095/1; 1096; 1094; 1099; 1101/2; 1101/3; 1102/1; 1093/1; 1091; 

1092/1; 993/10; 1058; 1057/1; 1081; 1103; 1184; 1185; 1086/1;1086/2;1087; 1089;1104; 

1102/2. 3. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8 Roboty 

budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 4. 



Zakres robót: Zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z budową kanalizacji 

sanitarnej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U Ø 200 i Ø 160 mm i PE 

RC Ø 200 oraz budowie przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U Ø 160. Przyłącza 

kanalizacyjne stanowią odcinki kanałów PVC-U Ø 160 od ściany budynku mieszkalnego do 

pierwszej studzienki licząc od budynku. Szczegółowy zakres robót precyzuje poniższy opis i 

przedmiar robót z mapą sytuacyjną. Zakres niniejszego zamówienia zgodnie z przedmiarem 

robót obejmuje: - montaż sieci kanalizacyjnej metodą wykopową z rur: - PVC-U litych SN-8 

200x5,9 mm - 114 m - PVC-U litych SN-8 160x4,7 mm - 297 m - montaż sieci kanalizacyjnej 

metodą przewiertową: - PE 100 RC-SDR 17 160x9,5 mm - 12 m - montaż przyłączy 

kanalizacyjnych (13 szt) z rur: - PVC-U litych SN-8 160x4,7 mm - 103 m - montaż 

studzienek kanalizacyjnych systemowych Ø 425 (400)mm z zamknięciem rurą teleskopową, 

kinetą z PE (PP) 200(160) i pokrywą żeliwną kl B125 - 32 szt - zabezpieczenie kolizji z 

gazociągami rurami ochronnymi (osłonowymi) z rur PVC litych SN-8 o średnicy: - 250x7,3 

mm – 1 szt (5,0 m) - 200x5,9 mm – 3 szt (4,5 m – 5,0 m - 5,5 m) - zabezpieczenie 

istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi 

Ø110 PS o dł. 3 m - 5 szt - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - inspekcja telewizyjna 

sieci kanalizacyjnej Ø 200, Ø 160 kamerą 5. Uwagi: - Zakładając odbudowanie drogi 

asfaltowej z chodnikami (ul. nowe Miasto) w ramach odrębnego (innego) zadania 

inwestycyjnego i biorąc pod uwagę konieczność połączenia kanału sanitarnego będącego 

przedmiotem zamówienia z istniejącym kolektorem sanitarnym w pasie drogowym ul. Nowe 

Miasto przyjęto jedynie do wykonania w tym miejscu podbudowę pod chodnik z kruszywa 

łamanego gr 15 cm z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej, krawężnika i obrzeży 

wykorzystując materiały pochodzące z rozbiórki. Płytki odbojowe wokół budynków, 

chodniki, krawężniki, obrzeża, płoty i ogrodzenia odtworzyć również z wykorzystaniem 

materiałów rozbiórkowych. Na terenach zielonych po robotach kanalizacyjnych 

przeprowadzić humusowanie z obsianiem trawą. - W pasie drogowym ul. Nowe Miasto w 

miejscu połączenia w/w kanału z kolektorem należy przeprowadzić badania stopnia 

zagęszczenia gruntu. - Zastrzega się możliwość ograniczenia zakresu robót. Przyłącza 

kanalizacyjne wraz z odcinkami sieci prowadzącymi do budynków wykonywać należy 

jedynie w przypadku podpisania umów na ich wykonanie pomiędzy właścicielami posesji a 

Gminą Kolbuszowa. - 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. - Budowę 

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. - Zadanie należy wykonać 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 

 

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: 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 t.j.) dalej zw. ustawą Pzp, Zamawiający tj. Gmina 

Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 

przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej” 

UZASADNIENIE Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i 

Piłsudskiego w Kolbuszowej” ponieważ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  

 

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.  
 


