
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w
miejscowości Brzezinka.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 28

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 780 65 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.szulc@karczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.karczew.pl/?bip=2&cid=544&id=2856

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

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 kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w
miejscowości Brzezinka.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f9863e3-cd13-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010893/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości
w miejscowości Brzezinka

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 00083139/01

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: ZP.271.2.2021.MS

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic
własności nieruchomości w miejscowości Brzezinka w ramach zadania „Kompleksowa budowa i
opracowanie systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” wraz z
uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Zakres robót obejmuje m. in.: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic
własności nieruchomości w zakresie zlewni P2 i P4; wykonanie robót ziemnych, wykonanie robot
montażowych, wykonanie robót odwodnieniowych (pompowanie wody), wykonanie robót
odtworzeniowych. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Opis Przedmiotu Zamówienia
– stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ; Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany;
Dokumentacja techniczna – odtworzenie nawierzchni; Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych; Decyzja pozwolenie na budowę (ostateczna); Przedmiary robót
(łącznie dwa przedmiary: przedmiary mają charakter pomocniczy) – stanowiące Załączniki Nr:
12, 13, 14, 15, 16, 17 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na
zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących
Załącznik Nr 2 do SWZ. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 39 SWZ. Wyżej
wymieniona dokumentacja jest załącznikiem do Ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na
stronie internetowej Zamawiającego – adres strony podany jest w punkcie 3.1.) niniejszego
Ogłoszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285434 z dnia 2021-11-26

2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

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: 3

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:
2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3862200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3873110,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3862200,00 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

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane
ALTA Przemysław Kozłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 922 289 36 93

7.3.3) Ulica: Wólka Panieńska 25f

7.3.4) Miejscowość: Zamość

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie kanalizacji tłocznej.
INSTALATORSTWO SANITARNE Krzysztof Smyk Wólka Panieńska 25 g; 22-400 Zamość.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3862200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-03
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