Gmina Budziszewice: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz
budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa
drogowego w ul.Sadowej w Budziszewicach. Zadanie realizowane
w formule "zaprojektuj i buduj"
Ogłoszono w BZP - Ogłoszenie nr 510422322-N-2021 z dnia 11.03.2021 r.
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: 777088-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Budziszewice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064781300000, ul. ul. J. Ch. Paska 66, 97-212
Budziszewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 102 389, e-mail budziszewice@wp.pl, faks 447 102 389.
Adres strony internetowej (url): http://bip.budziszewice.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa
drogowego w ul.Sadowej w Budziszewicach. Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i buduj"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RG.271.5.2020
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 zaprojektowania i następnie wykonania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
D200PVC w ulicy Sadowej (obręb geodezyjny Budziszewice, działki nr 550/7, 550/4) na odcinku o długości ok.483
m , odgałęzienia D160PVC szt.17 o łącznej długości ok. 70 m., spadki kolektorów grawitacyjnych powinny
zapewniać minimalną prędkość przepływu ścieków V=0,8m/s zapewniając samooczyszczenie rurociągów. Zadanie
realizowane w pasie drogowym – w zakres zadania wchodzi również odbudowa pasa drogowego do stanu
istniejącego łącznie z odtworzeniem nawierzchni, nawierzchnia na realizowanym odcinku z tłucznia. Projektowany
odcinek kanalizacji musi być powiązany z istniejącym układem kanalizacji, aby powstały docelowo układ powiązań
był jednorodny i spójny. Prace projektowe obejmują m.in. pozyskanie map do celów projektowych, wykonanie
opinii o warunkach gruntowo-wodnych, pozyskanie warunków technicznych, sporządzenie projektu budowlanego i
projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem wszystkich wynikających z przepisów prawa opinii, zgód, uzgodnień
i pozwoleń. Zadanie będzie realizowane w obszarze dla którego obowiązuje plan zagospodarowania
przestrzennego. Zakres przedmiotu do zaprojektowania i wykonania szczegółowo opisany jest w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym. Zadanie musi być zaprojektowane z uwzględnieniem wszystkich wymagań zawartych w
tym PFU jak również dodatkowych wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy
stanowiącym jej integralną część i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Stosownie do zastrzeżenia zawartego w PFU – wykonawca musi mieć na uwadze , że dołączone do PFU plany
wskazujące trasy planowanej kanalizacji sanitarnej wraz z zakresem towarzyszącym mają charakter poglądowy,
stąd wszelkie konieczne lub proponowane przez wykonawcę zmiany tras lokalizacji i ilości obiektów lub ich
parametrów nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Zamawiający stosownie
do art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku

pracy określone w art.22par.1 ustawy Kodeks pracy - wymagania zostały określone w siwz. Wartość zamówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy Pzp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232400-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7

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: 11/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 424247.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: STRADA s.c. Adam Olczak Łukasz Piątek
Email wykonawcy: biuro.stradasc@gmail.com
Adres pocztowy: ul.J.Tuwima 3/10
Kod pocztowy: 97-300
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kraj/woj.:
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 206763.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 206763.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 380070.00
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:
Wójt Gminy
(-)Marian Holak

