
Ogłoszenie nr 510093011-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.  

 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej i Konwaliowej na 

osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta”  

 

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: 530142-N-2020  

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 zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.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:  
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej i Konwaliowej na 

osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.1.5.2020  

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:  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej i Konwaliowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta 

w Kolbuszowej". Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Budowa sieci 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenach przy ul. Św. Brata 

Alberta w Kolbuszowej” Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Zakres zamówienia 

obejmuje następujące roboty: I. Sieć wodociągowa w rejonie ul. Narcyzowej i Konwaliowej: 

Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła 45 do 48 i od węzła 48 do hydrantu H5 oraz 



od węzła 48 do hydrantu H4 z rur PE 90 x 5,4 – 185 m Montaż zestawów hydrantowych 

naziemnych H5 i H4 dn 80 z zasuwami - 2 szt Montaż zasuwy dn 80 – 1 szt II. Sieć 

kanalizacyjna w rejonie ul. Narcyzowej i Konwaliowej: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej 

S58 – S58a - S59 – S60 z rur PVC litych 200 x 5,9 – 95 m Budowa odcinków sieci 

kanalizacyjnej S60 – S60-1 - S60-2, S60 – S60-3 – S60-4, S59-S59-1 z rur PVC litych 160 x 

4,7 – 98 m Studnia rewizyjna S60 z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie 

o głębokości do 3m: prefabrykowana z betonu klasy C40/50, dennica betonowe o średnicy 

1000 mm, zintegrowana z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki, na kanale z rur 

PVC o średnicy 200 mm, z włazem żeliwnymi z zawiasem fi 600, D400, H150, z pokrywą 

żelbetową i pierścieniem odciążającym lub zwężką - 1 szt Studzienki inspekcyjne 

połączeniowe S58a, S59, S59-1, S60-1, S60-2, S60-3, S60-4 z PE 425(400) z włazem 

żeliwnym D400, rurą teleskopową i pierścieniem odciążającym – 7 szt Zakres robót określony 

został w Projekcie Budowlanym, Przedmiarze Robót z zastrzeżeniem, że przy konstruowaniu 

ceny oferty podstawą jest Projekt Budowlany a Przedmiar ma charakter pomocniczy. Zaleca 

się, aby Wykonawca przed upływem terminu na złożenie ofert w ramach wizji lokalnej 

zapoznał się szczegółowo z terenem, na którym zostanie zlokalizowana inwestycja. Uwagi: I. 

Roboty odtworzeniowe W ulicy Narcyzowej i Konwaliowej przewiduje się tuż po 

zakończeniu i odebraniu robót wodociągowo-kanalizacyjnych utwardzenie pasa 

komunikacyjnego. Roboty odtworzeniowe będą polegały jedynie na wymianie gruntu na 

piasek z odpowiednim zagęszczeniem. II. Wymiana gruntu w wykopach W pasie drogowym 

przewiduje się wymianę gruntu na piasek z dokładnym zagęszczeniem. Stopień zagęszczenia 

gruntu podlega odbiorowi przez Inwestora. Cały zakres robót związanych z budową 

wodociągu i kanalizacji będzie wykonywany w pasie drogowym. III. Materiały Na 

wszystkich studniach w pasie drogowym należy zastosować pierścienie odciążające z 

włazami żeliwnymi. Hydranty muszą posiadać certyfikat zgodności Centrum Naukowo-

Badawczego Ochrony P. Poż. Józefów. Powinny zostać wykonane badania wydajności i 

ciśnienia hydrantów oraz spisany protokół z badania przez osobę uprawnioną. Śruby na 

połączeniach kołnierzowych zastosować ze stali nierdzewnej. Ochrona antykorozyjna 

powłoką na bazie żywicy epoksydowej. Zastosować skrzynki zasuwowe o wymiarach Ø 

270x270. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów 

własnych gwarantujących wysoką jakość, posiadających odpowiednie atesty, cechy 

producenta, świadectwa i dopuszczenia. IV. Technologia robót Roboty należy wykonać 

kompleksowo, zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i 

przepisami. Roboty należy wykonywać w ramach pozwolenia na budowę uzyskanego przez 

Gminę Kolbuszowa na „Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej na terenach przy ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej” Rozwiązania techniczne 

szczegółowo uzgodnić z użytkownikami urządzeń i infrastruktury przed przystąpieniem do 

robót. Budowę kanalizacji i wodociągu wykonać zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610 i 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano montażowych w zakresie 

sieci kanalizacyjnych wydane przez COBRTI INSTAL. Zakres rzeczowy obejmuje 

wykonanie czynności wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, (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: Opis 

przedmiotu zamówienia (Rozdział IV), Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział V), 

Przedmiarami robót (Rozdział III ) – przedmiar ma charakter pomocniczy.  

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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 48397.69  

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: ISAGO Karol Kluza  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Bukowiec 100A  

Kod pocztowy: 36-100  

Miejscowość: Kolbuszowa  

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 59529.16  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 59529.16  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189937.16  

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.  
 


