
Ogłoszenie nr 510188403-N-2020 z dnia 29-09-2020 r.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.: Wykonanie robót
elektrycznych - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w

Namysłowie.

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: 581237-N-2020 dnia 03.09.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o., Krajowy numer
identyfikacyjny 53162298600000, ul. ul. Mariańska  2, 46-100  Namysłów, woj. opolskie,
państwo Polska, tel. 774 105 222, e-mail m.adamczyk@ekowod.eu , faks 774 101 482.
Adres strony internetowej (url): www.ekowod.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót elektrycznych - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Namysłowie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP.XXII/PZP/PN/R/2020.MA

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych - budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie. 2. Roboty elektryczne dotyczą
prowadzenie robót związanych z wykonaniem budowy Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysłowie – wykonanie instalacji elektrycznej i
teletechnicznej; dz. nr 103, obręb Namysłów, AM-2. i obejmują: 1) zakup materiałów, 2)
transport materiałów na miejsce wbudowania, 3) przyjęcie placu budowy od inwestora, 4)
zawiadomienie stosownych instytucji w celu uzyskania niezbędnych wyłączeń, zezwoleń i
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wyznaczenia lokalizacji istniejących sieci, 5) wykonanie rowu kablowego oraz wykopów pod
fundamenty słupów oświetleniowych oraz linie kablowe, 6) montaż prefabrykowanych
fundamentów betonowych dla słupów oświetleniowych, 7) wykonanie uziomu, 8) montaż
rozdzielnic i szaf elektrycznych, 9) montaż i podłączenia kamer zewnętrznych, 10) rozbudowa
istniejących szaf elektrycznych, 11) ułożenie kabli w rurach ochronnych zasilających słupy
oświetlenia drogowego, 12) ułożenie kabli w rurach ochronnych zasilających rozdzielni i szafy
elektryczne, 13) pomiary geodezyjne, 14) zasypanie rowu kablowego, 15) montaż słupów
oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami, 16) wykonanie numeracji dla
projektowanych latarni, 17) wykonanie montażu gniazd, włączników, opraw, 18) plantowanie i
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 19) pomiary i badania powykonawcze, 20)
przekazanie zamawiającemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego. 3. Wykonawca
zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i
materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Składający oferty wykonawcy
zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań
podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 5. Wykonawcy są
odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w tym również
przedmiarem robót, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWIORB), pozwoleniem na budowę, wszelkimi zmianami do SIWZ
sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji
dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób
oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. 6. Wymagany przez
Zamawiającego min. okres gwarancji – 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje
okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 7.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), projektem, przedmiarami robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), decyzją nr AB.6740.221.243.2020 z dnia 19.08.2020
r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi
przepisami i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej
zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów. 8.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
SIWZ i ofercie. 9. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. Dodatkowe kody (CPV): 71250000-5 Usługi
architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia,
zostaną odrzucone. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub
Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 14. Zamawiający zgodnie z art. 36b
ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie
wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia
publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym
podmiotem (Podwykonawcą). 15. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z
podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z
podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 16.
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Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 17. W przypadku, gdy Wykonawca nie
zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu
„nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie
wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału
podwykonawcy. 18. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania
zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia
zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 19. Miejsce realizacji zamówienia: Działka 103 przy
ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

Dodatkowe kody CPV: 71250000-5

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: 23/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 134198.08
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Kazimierz Piórkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 16
Kod pocztowy: 46-100
Miejscowość: Namysłów
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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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 79750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79750.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79750.00
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:

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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