
Ogłoszenie nr 510058204-N-2019 z dnia 26-03-2019 r.

Gmina Popów: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH
DĄBROWA, WIĘCKI, ANNOLESIE ORAZ WĄSOSZ DOLNY I MARIANÓW, GMINA

POPÓW
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:
V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania : 5.1. Gospodarka
wodnościekowa dla poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 510760-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540030380-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Popów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139836200000, ul. Częstochowska  6, 42-110 
Zawady, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 317 70 67, e-mail zamowienia@gminapopow.pl,
faks . 
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminapopow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA,
WIĘCKI, ANNOLESIE ORAZ WĄSOSZ DOLNY I MARIANÓW, GMINA POPÓW

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.01.2019

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 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gmina Popów obejmująca: budowę
ok. 6 km kanału sanitarnego grawitacyjnego (rury pełne PCV Ø 0,20 m/5,9 m, budowę ok. 1,1
km kanału sanitarnego tłocznego (rury pełne PE Ø 90 mm/5,4 m), budowę ok. 1,6 km kanału



sanitarnego tłocznego (rury PE Ø 110 mm/6,6 mm), budowę trzech przepompowni ścieków,
wykonanie 156 sztuk przyłączy do pierwszej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce
prywatnej (łączna długość ok. 2 km w tym 123 sztuki sięgaczy do granicy działki). W ramach
przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną:
projektami budowlanymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i uzyskać w imieniu zamawiającego pozwolenie na użytkowanie/pozwolenia
konieczne do użytkowania zrealizowanych obiektów. 2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1) Miejscem rozpoczęcia prac jest studnia kanalizacyjna SK13 wykonana na wcześniejszym
etapie prac w msc. Smolarze (Projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami,
przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Smolarze,
Dabrowa, Więcki, gmina Popów rys. 2A). Miejscem zakończenia budowy jest studnia rozprężna
SR2 w miejscowości Wąsosz Dolny (Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z przyłączami,
przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Marianów,
Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny, gmina Popów rys. 4) 2) Z zakresu robót opisanych w projektach
budowlanych wyłączone są roboty już wykonane w poprzednim etapie realizacji budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w gminie Popów, których skrótowe zestawienie zawiera dodatek nr 18 do
SIWZ – inwentaryzacja powykonawcza – uzupełnienie protokołu odbioru robót. 3) Warunkiem
jest zintegrowanie jednym systemem wszystkich przepompowni i oczyszczalni ścieków. Nowo
budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ
mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Popów.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym
systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych
przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej. Inwestor
zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową
transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również
możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z
uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych. 4) W związku z faktem, że
przedmiotowe zamówienie jest kolejnym etapem realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
gminie Popów na podstawie otrzymanego pozwolenia na budowę nr 552/16 z dnia 15 listopada
2016 r., zachodzi konieczność kontynuacji przez Wykonawcę dziennika budowy dla budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Więcki oraz Dąbrowa. 3. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowią: 1) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 9, 2) Projekt
budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z
zasilaniem energetycznym przepompowni dla miejscowości: Smolarze, Dąbrowa, Więcki,
Gmina Popów - stanowiący dodatek nr 10, 3) Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z
przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla
miejscowości: Marianów, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny – Gmina Popów- stanowiący dodatek nr
11, 4) Projekt budowlany budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa,
Więcki, Gmina Popów od zaprojektowanych sięgaczy kanalizacyjnych po terenie następujących
działek: dz. nr ewid. 57 Dąbrowa, dz. nr ewid. 744, 704, 849, 1144 Więcki. - stanowiący dodatek
nr 12, 5) Opinie geotechniczne dla projektowanej sieci kanalizacyjnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków - stanowiące dodatek nr 13, 6) Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych dla Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami
ścieków wraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach Marianów, Wąsosz Dolny i Wąsosz
Górny gmina Popów - stanowiąca dodatek nr 14, 7) Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych dla Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami
ścieków wraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach Smolarze, Dąbrowa, Więcki -
gmina Popów - stanowiąca dodatek nr 15, 8) decyzja nr 552/16 – pozwolenie na budowę -
stanowiąca dodatek nr 16, 9) decyzja 110/18 – pozwolenie na budowę - stanowiąca dodatek nr
17, 10) uzupełnienie protokołu odbioru robót - stanowiąca dodatek nr 18, 11) oświadczenie dot.
równoważności - stanowiąca dodatek nr 19. 4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt)
funkcję informacyjną pełnią: 1). Przedmiar robót sieć kanalizacji msc. Dąbrowa, Więcki –
stanowiący dodatek nr 20 do SIWZ, 2). Przedmiar robót sieć kanalizacyjna Marianów, Wąsosz
Dolny – stanowiący dodatek nr 21 do SIWZ, 3) Przedmiar robót - przyłącza od granicy
nieruchomości do pierwszej studni Marianów, Wąsosz Dolny – stanowiący dodatek nr 22 do



SIWZ, 4) Przedmiar robót zasilanie elektryczne przepompowni – stanowiący dodatek nr 23 do
SIWZ, 5) Przedmiar robót przyłącza - Dąbrowa, Więcki - koszty niekwalifikowane – stanowiący
dodatek nr 24 do SIWZ, 6) Przedmiar robót przyłącza - Dąbrowa, Więcki - koszty kwalifikowane
– stanowiący dodatek nr 25 do SIWZ. 5. Z uwagi na specyfikę niektórych elementów przedmiotu
zamówienia brak było możliwości opisania ich w sposób obiektywny tj. bez podania nazw
identyfikujących producenta. Dlatego też w tych przypadkach, gdzie nie można było
obiektywnie opisać przedmiotu zamówienia użyto w projektach i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń) identyfikujące
producenta, które w tych przypadkach służą jedynie do ustalenia charakterystyki tych materiałów
lub urządzeń i Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie
gorsze właściwości zapewniające zgodne z projektami lub specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu
budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały
lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów. Wykonawca który
powołuje się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane
materiał(y)/urządzenie(a) odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Wymagane parametry techniczne materiału(ów)/urządzenia(ń) zostały podane w projektach
budowlanych, oświadczeniu dot. równoważności oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych. W tym celu wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że
zastosowane rozwiązanie/rozwiązania równoważne nie jest/są gorsze od opisanego w projektach
budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i
spełnia/spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej. Jeżeli Wykonawca nie złoży
w/w oświadczenia, wówczas na etapie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek stosować
takie produkty jakie wynikają wprost z dokumentacji technicznej. 6. Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby czynności
polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem
zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią
działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę,
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania
zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmującego zakres rzeczowy robót
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót, tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w
wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy
więc, między innymi osób: kierujących budową, kierowników robót, wykonujących obsługę
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia,
zostały określone we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 9 do SIWZ. Powyższe wymagania
określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.
29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których
dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232400-6

 
Dodatkowe kody CPV: 45232423-3, 45233220-7



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: 21/03/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7531178.01 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: 
tak
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe„SANGAZ”
Waldemar Pacud Sangaz sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ikara 288 
Kod pocztowy: 42-221 
Miejscowość: Częstochowa 
Kraj/woj.: śląskie 
 
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
 
Nazwa wykonawcy: SANGAZ Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ikara 288 
Kod pocztowy: 42-221 
Miejscowość: Częstochowa 
Kraj/woj.: śląskie 
 
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 8787812.49 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8787812.49 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10860669.78 
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. 


