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Ogłoszenie nr 510138643-N-2020 z dnia 29-07-2020 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Eko-Strug" sp. z o.o.: Rozwój sieci wodociągowej na
terenie gminy Tyczyn-zamówienia podobne

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: 550124794-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Eko-Strug" sp. z o.o., Krajowy numer
identyfikacyjny 69047367500000, ul. ul. Kościuszki  6, 36-020  Tyczyn, woj. podkarpackie,
państwo Polska, tel. 0-17 22 19 312, e-mail ekostrug@interia.pl, faks 0-17 22 19 360. 
Adres strony internetowej (url): www.ekostrug.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spóka komunalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn-zamówienia podobne

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DOS.341.3.2020.PK

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 zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci wodociągowej o
łącznej długości 5 018 mb oraz studni fi 1200 wraz z regulatorem ciśnienia na terenie gminy
Tyczyn w ramach „Rozwoju sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn”. Szczegółowy zakres
wykonania robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i SST.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy
Tyczyn-zamówienia podobne

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 667115.44 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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: Konsorcjum Firm: HYDROTECH Piotr Sereda ul. Dynowska 20A 37-200
Przeworsk- Lider; Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane BUDAMEX Damian Sereda ul.
Dynowska 20 A 37-200 Przeworsk - Partner 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Dynowska 20A 
Kod pocztowy: 37-200 
Miejscowość: Przeworsk 
Kraj/woj.: podkarpackie 

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 823766.67 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 823766.67 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 823766.67 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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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  Zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.
1 pkt 6  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. 
Postępowanie jest prowadzone w trybie Zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.
1843). Przedmiotowe postępowanie jest zamówieniem podobnym do zamówienia
podstawowego pn: „Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn”, ogłoszonego w
BZP 518338-N-2020 w dniu 02.03.2020 r. Zamówienia podstawowego udzielono w wyniku
wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego. Zamawiający w SIWZ dla zamówienia podstawowego w Rozdz. XVII
oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego na zasadach
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp tj. 17.1. Zamawiający przewiduje możliwości
udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do 50 % wartości zamówienia
podstawowego. 17.1.1 Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień podobnych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówienia, tzn. wykonanie robót polegających na budowie sieci wodociągowej i studni.
17.1.2 Zakres robót budowlanych: Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia i
polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego (w zakresie prac wskazanych w przedmiarze robót). 17.1.3
Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zostaną one udzielone dotychczasowemu
wykonawcy robót budowalnych, jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia podobnych robót
budowlanych. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel
w budżecie Zamawiającego. Wartość zamówień „podobnych” udzielanych niniejszą
procedurą nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego i wynosi 677 115,44 zł.
netto. Wykonanie zamówienia powierza się temu samemu Wykonawcy, który realizuje
zamówienie podstawowe. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 31 marca 2020
r., a zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania zostanie udzielone w okresie
3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień tj. budowie sieci wodociągowej i studni. Zamawiający posiada środki
finansowe na realizację tego zamówienia. W związku z powyższym, spełnione zostały
wszystkie przesłanki wynikające z przepisów ustawy do zastosowania trybu Zamówienia z
wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Uzasadnieniem faktycznym udzielenia zamówienia uzupełniającego jest fakt, że w trakcie
realizacji zamówienia podstawowego wystąpiły nowe okoliczności, które wpłynęły na
decyzje o dalszej rozbudowie sieci tj. wnioski od mieszkańców, którzy chcieliby się
przyłączyć do sieci wodociągowej Ponadto nowo powstająca zabudowa wiąże się z większą
ilością poboru wody. Inwestycja również uzbroi działki jeszcze nie zabudowane przez co
zwiększy się ich wartość. Rozbudowa w ramach niniejszego postępowania jest kontynuacją
rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Tyczyn ujętej w wieloletnim planie
inwestycyjnym gminy Tyczyn.


