
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej na osiedlu w rejonie ul. Św.
Brata Alberta w Kolbuszowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172271333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

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:
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej na osiedlu w rejonie ul. Św.
Brata Alberta w Kolbuszowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fadb5d7-b87f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108873/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-08 14:51

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000796/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej na osiedlu w rejonie
ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej

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: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058578/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki określone w art. 214 ust 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). ZGKiM Sp. z o. o. spełnia
wszystkie w/w przesłanki. Wobec powyższego Gmina Kolbuszowa zleci realizację zadania pn.:
"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej na osiedlu w rejonie ul. Św.
Brata Alberta w Kolbuszowej" ZGKiM Sp. z o. o. Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kolbuszowej posiada odpowiedni potencjał techniczny a także
wiedzę i doświadczenie zdobyte w ubiegłych latach działając jako Zakład Usług Komunalnych w
Kolbuszowej. Zna również specyfikę wykonywania niniejszych prac na terenie Gminy
Kolbuszowa. Niniejsze zamówienia mieści się w podstawowym zakresie działalności ZGKIM Sp.
z o. o.. Przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których powołano
ZGKiM Sp. z o. o.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.33.2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja: jednostka ewidencyjna: 180602_4 Kolbuszowa (M), obręb Kolbuszowa, pas
drogowy ulicy Narcyzowej w Kolbuszowej.
Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną i
usługową miasta Kolbuszowa i stanowi drogę dojazdową dla przyszłych mieszkańców oraz dla
osób korzystających z usług firm jakie powstaną w tym rejonie.

Zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia obejmuje:
Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej na osiedlu w rejonie ul. Św.
Brata Alberta w Kolbuszowej. 
Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej,
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kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenach przy ul. Św. Brata Alberta w
Kolbuszowej” obejmującego większy zakres robót i w znacznej mierze już zrealizowanego.

Zakres rzeczowy robót:

I. Sieć wodociągowa w rejonie ul. Narcyzowej:

1. Odcinek od węzła 62-1 do węzła 63 z rur PE 90 x 5,4 - 139 m
2. Odcinek od węzła 63 do hydrantu H9 z rur PE 90 x 5,4 – 2 m 3. Montaż zestawu
hydrantowego naziemnego H9 dn 80 z zasuwą - 1 szt 
4. Montaż zasuwy dn 80 – 1 szt

II. Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Narcyzowej:
1. Odcinek sieci kanalizacyjnej S34-1 - S79 z rur PVC litych - 200 x 5,9 - 159 m 
2. Odcinki boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych 200 x 5,9 - 47,5 m 
3. Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej gr 15 cm - 142,5 m2 
4. Studzienki inspekcyjne połączeniowe z PE 425 (400) z włazem 
żeliwnym D400, rurą teleskopową - 11 szt 

UWAGI DO ZAMÓWIENIA:
1. Zakres robót określony został w Przedmiarze Robót i Projekcie budowlanym z zastrzeżeniem,
że przy konstruowaniu ceny oferty podstawą jest Przedmiar Robót.
2. 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 rejonie ul. Narcyzowej znajduje się działający system drenarski będący elementem
składowym systemu odwadniającego dawne grunty rolne tzw. „Błonia”. W przypadku
uszkodzenia (przerwania) rur drenarskich należy dokonać ich odtworzenia umożliwiającego
swobodny przepływ wody, zabezpieczając rury przed zamuleniem i osiadaniem. 
W ulicy Narcyzowej znajduje się utwardzony tłuczniem pas komunikacyjny. Roboty
odtworzeniowe będą polegały na odbudowaniu utwardzonego tłuczniem pasa komunikacyjnego
po jego przekroczeniu odcinkami bocznymi kanalizacji sanitarnej. 
II. Materiały
Hydrant musi posiadać certyfikat zgodności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony P. Poż.
Józefów. Powinny zostać wykonane badania wydajności i ciśnienia hydrantu oraz spisany
protokół z badania przez osobę uprawnioną. Śruby na połączeniach kołnierzowych zastosować
ze stali nierdzewnej. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej. Zastosować
należy 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.
III. 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. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

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: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 117133,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117133,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 117133,95 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

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 363020205

7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa

7.3.5) Kod pocztowy: 36-100

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 117133,95 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
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