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Ogłoszenie nr 510224030-N-2020 z dnia 10-11-2020 r.
Gmina Tyczyn: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ramach
zadania pn. Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej
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: 583460-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tyczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 69058216300000, ul. Rynek 18, 36-020
Tyczyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 2219310, e-mail tyczyn@tyczyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.tycyzn.pl; www.bip.tycyzn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ramach zadania pn.
Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SIP.271.12.2020
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:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do
budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej. Zadanie
realizowane w oparciu o zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę nr AB.6743.6.90.2020 z dnia 14.08.2020r., projekt
uzgodniony z PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie. Zakres prac obejmuje: - Wytyczenie
geodezyjne ww. przyłączy zgodnie z projektem zagospodarowania uzgodnionym w PODGiK w
Rzeszowie; - roboty ziemne – uwaga na terenie płyty boiska wykop i zasypanie należy wykonać
ręcznie; - podsypki i podkłady pod kanały: wodociągowy i kanalizacyjny; -przyłącze wody z rur
PE100 SDR17 Ø50x3,0 mm l = 32 m; - przyłącze wody z rur PE100 SDR17 Ø90x5,4 mm l = 84
m; - przyłącze wody zakończyć przed budynkiem typową studnią wodomierzową z zaworem
odcinającym bez wodomierza; - przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200 mm SN8 =
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318m; - przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø160 mm SN8 = 186; - próby szczelności; odbiór przez PGK EkoStrug w Tyczynie; - inwentaryzacja geodezyjna wykonanych przyłączy –
zatwierdzona przez PODGiK w Rzeszowie przedłożona do odbioru zadania. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, dokumenty te
stanowią załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody 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: 21/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 239244.76
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 83861.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83861.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196769.62
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:
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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.
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