
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg, ul. Klonowa i Jaśminowa w
miejscowości Skarbimierz-Osiedle, dz. ewid. nr 24/4, 117, 19/101, 19/99, 99/74, 19/104, obręb

Skarbimierz- Osiedle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARBIMIERZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PARKOWA 12

1.5.2.) Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-318

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 0774046600

1.5.8.) Numer faksu: 0774046600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@skarbimierz.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/

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:
Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg, ul. Klonowa i Jaśminowa w
miejscowości Skarbimierz-Osiedle, dz. ewid. nr 24/4, 117, 19/101, 19/99, 99/74, 19/104, obręb
Skarbimierz- Osiedle
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-755fdd44-7521-11ec-83b1-bea871b78b5b

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013162/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wykonanie odwodnienia (kanalizacja burzowa) na ul. Klonowej i Jaśminowej, m.
Skarbimierz- Osiedle

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: 2022/BZP 00019139/01

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: RI.271.1.2022R

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

4.3.) Wartość zamówienia: 739885,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg, ul.
Klonowa i Jaśminowa w miejscowości Skarbimierz-Osiedle, dz. Ewid. nr 24/4, 117, 19/101,
19/99, 99/74, 19/104, obręb Skarbimierz-Osiedle 
Budowa kanalizacji deszczowej związana jest z koniecznością poprawy odwodnienia ul.
Jaśminowej i Klonowej w związku z planowaną przebudową w/w ulic. Wody opadowe będą
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejący kanał Ø500, na którym
projektuje się budowę studni rewizyjnej Sd1 o rzędnych 152,30 / 150,25 / 1 50,40
Przebieg trasy kanalizacji deszczowej do: dz. nr 24/4- nawierzchnia ziemna, dz. nr 117-
nawierzchnia asfaltowa dz. nr 19/101- ażurowe płyty betonowe, dz. nr 17/74- drogowe płyty
betonowe, dz. nr 19/99, 19/104- droga asfaltowa. Z powodu dużego zagęszczenia uzbrojenia
podziemnego zachodzi potrzeba wykonania wykopów ręcznie w uzgodnieniu z właścicielem
sieci zewnętrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
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45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

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: 3

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:
0

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 710000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1069552,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 710000,00 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: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: L.J. KAREN Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7471893030

7.3.3) Ulica: brak

7.3.4) Miejscowość: Łukowice Brzeskie 34

7.3.5) Kod pocztowy: 49-318

7.3.6.) Województwo: opolskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 710000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-07-29
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