
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka w miejscowości
Chruszczyna Wielka.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "NIDA 2000"

1.3.) Oddział zamawiającego: 28-136 Nowy Korczyn, Stary Korczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290421774

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BN

1.5.2.) Miejscowość: Stary Korczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-136

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413799126

1.5.8.) Numer faksu: 413799126

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nida2000@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nida2000.realnet.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.nida2000.realnet.pl/przetargi.php

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Związek Międzygminny

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:
„Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka w miejscowości
Chruszczyna Wielka.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ac082ac-b6e2-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ac082ac-b6e2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113818/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 11:24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00053730/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka w
miejscowości Chruszczyna Wielka.”

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 00055976/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NIDA.271.1.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 399212,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy
Kazimierza Wielka w miejscowości Chruszczyna Wielka.
Teren przeznaczony pod budowę sieci wodociągowej to działki prywatne, drogi powiatowe oraz
drogi gminne.
W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na trasie projektowanej sieci wodociągowej występuje
naziemna i kablowa sieć teletechniczna oraz naziemna i kablowa sieć energetyczna.
Jezdnie dróg posiadają nawierzchnię asfaltową. Przy ww. drogach tej brak jest chodników.
Działki prywatne stanowią użytki rolne oraz zabudowę zagrodową. Nie wyklucza się możliwości
wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z specyfikacją warunków zamówienia,
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno -
budowlanymi oraz normami. 
2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ, zawierającej:
• projekt budowlany
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
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b) przedmiar robót, który stanowi załącznik do SWZ.
Załączony do SWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu
się 
z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót
niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

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: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

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: 491030,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 594090,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 491030,76 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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalatorstwo Sanitarne i C.O.
Czesław Ciszewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 682-000-11-02

7.3.4) Miejscowość: Biórków Mały 79

7.3.5) Kod pocztowy: 32-104

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 491030,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
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