Ogłoszenie nr 500103708-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.
Urząd Miejski w Łapach: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwiki - ul.
Barwikowskiej, ul. Glinianej, ul. Puchalskiego, ul. Wodzickiego w m. Łapy – w zakresie od
istniejącej studni D1-4 do istniejącej studni D2-8; od istniejącej studni D4-3 do studni D4-11
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: 523220-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500054080-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Łapach, Krajowy numer identyfikacyjny 52333000000, ul. ul. gen. Wł.
Sikorskiego 24, 18100 Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 152 251, e-mail
admin@lapy.podlasie.pl, faks 857 152 256.
Adres strony internetowej (url): bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwiki - ul. Barwikowskiej, ul. Glinianej, ul.
Puchalskiego, ul. Wodzickiego w m. Łapy – w zakresie od istniejącej studni D1-4 do
istniejącej studni D2-8; od istniejącej studni D4-3 do studni D4-11
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
U.7013.1.2018
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:
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.
„Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwiki - ul. Barwikowskiej, ul. Glinianej, ul.
Puchalskiego, ul. Wodzickiego w m. Łapy w następującym zakresie: a) budowa kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej śr. fi 315mm oraz fi 250mm od istniejącej studni D1-4 do
projektowanej studni D2-7 włącznie, wraz z przykanalikami i wpustami oraz wbudowanie i
włączenie wpustów do istniejącej studni D2-8; b) budowa kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej śr. fi 250mm od istniejącej studni D4-3 do D4-11 włącznie, wraz z

przykanalikami i wpustami. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa
Dokumentacja Projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany
wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia Dokumentacji
Projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, przepisów prawa, wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia, a
więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące trudności, jakie mogą
wystąpić w trakcie realizacji. Zamawiający przekazuje również przedmiar robót (stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z
przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko
Wykonawcy. Załączone do SIWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie
zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu
zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia
zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie
stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że
Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy
zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. 3. Jeżeli w dokumentach składających
się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub
produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej
parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio
lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi
technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne,
należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od
wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by
tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o
właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu
wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy pzp tj.: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność,
takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz
terminu ważności dokumentu. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla
określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest
nazwa, pod którą oznaczany przez nią podmiot występuje (lub występowałby) zarówno w
Polsce, jak i w innych krajach. 4. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej, nawierzchnie jezdni
należy odtworzyć materiałem obecnie wbudowanym. 5. Wszelkie materiały związane z
prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na
własny koszt. 6. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wskazane jest, aby wykonawca
dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i
wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 7.
Wymaga się udzielenia co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232130-2
Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45110000-1, 45233140-2
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: 11/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 145134.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
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: Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym „ BIALEKO” W. i A.
Pietruczuk S.C.
Email wykonawcy: bialeko@op.pl
Adres pocztowy: Fasty, ul. Dzikowska 6
Kod pocztowy: 15-694
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie
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 178514.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 178514.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 570911.44
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.

