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Ogłoszenie nr 500185308-N-2018 z dnia 06-08-2018 r.
Gmina Ornontowice: Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III
cz.I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający
działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory
wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia)
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: 587412-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ornontowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27625775900000, ul. Zwycięstwa 26a,
43-178 Ornontowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 306 222, e-mail zp@ornontowice.pl,
faks -.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ornontowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz.I - od nr 90 do ul.
Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w
rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z
odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZWBZP.271.00013.2018
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
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa sieci wodociągowej: Sieć wodociągowa przy ul.
Kolejowej: - Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej
125mm – 215mb. - Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy
zewnętrznej 90mm – 51,5mb. - Hydrant nadziemny Dn80 – 3szt. - Budowa sieci wodociągowej z
rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm – 137mb. - Zestaw wodomierzowy –
4szt. (z nakładkami radiowymi z przedłużonym torem radiowym). - Połączenie z istniejącą siecią
wodociągową (stal). Sieć wodociągowa przy ul. Solarnia: - Budowa sieci wodociągowej z rur
polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm – 153mb. - Budowa sieci wodociągowej
z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm – 1mb. - Hydrant nadziemny Dn80
– 1szt. - Połączenie z istniejącą siecią wodociągową (PE). UWAGI: - Dokumentacja projektowa
dotyczy całości zadania. Niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie części etapów dla
poszczególnych zadań. - Wodomierze należy dostarczyć z nakładką radiową do transmisji danych,
służące do zdalnych odczytów wskazań wodomierza. - Lokalizację zasuw i skrzynek ulicznych
należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości i Inwestorem. Przejścia poprzeczne pod drogą należy
wykonać w rurze ochronnej. Nadmiar ziemi z wykopów winien zostać zagospodarowany i
wywieziony z terenu budowy na składowisko odpadów (poza teren gminy). Przed oddaniem do
użytkowania rurociąg powinien być przepłukany w celu usunięcia zanieczyszczeń. - Szczegółowe
warunki płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń a w szczególności wykonania dezynfekcji należy
uzgodnić z administratorem sieci tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. - W
budynku przejście z rury przyłączeniowej do węzła wodomierzowego połączyć poprzez kształtkę
elektrooporową DN 40 / adapter PE/mosiądz DN 40-1/. Zawór przed wodomierzem DN 25, konsola
DN 25 redukcja DN 25/20 – pozostałe elementy węzła wodomierzowego DN 20 – zawór, zawór
zwrotny antyskażeniowy, reduktor ciśnienia z manometrem zawór kulowy. Cały węzeł
wodomierzowy wykonany z elementów mosiężnych zabudowany w pozycji poziomej. Po
zabudowaniu nowego węzła należy poinstruować odbiorcę jak regulować reduktorem ciśnienia. Wejście nowym przyłączem wodociągowym do budynku należy uszczelnić wewnątrz jak i na
zewnątrz budynku. W budynku węzeł wodomierzowy ma być wykonany estetycznie, a przejście
przez ścianę lub posadzkę doprowadzić do stanu pierwotnego. - Łączenie nowego węzła
wodomierzowego z wewnętrzną siecią wodociągową budynku wykonać z rur i kształtek PP. - Po
uruchomieniu nowego przyłącza oraz po połączeniu z instalacją wewnętrzną budynku należy
zlikwidować stare przyłącze wodociągowe na zewnątrz budynku uszczelniając miejsce po starym
przyłączu, a elementy starego przyłącza wodociągowego wraz z wodomierzem pozostawić w
budynku. - Po uruchomieniu nowej sieci wodociągowej zlikwidować należy stare: tabliczki zasuw,
betoniki zasuw, obudowy zasuw, skrzynki uliczne oraz hydranty. Miejsca demontażu uporządkować
stosownie do terenu a zdemontowane elementy armatury przekazać Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Wodociągowej. - Po wybudowaniu sieci wodociągowej teren należy uporządkować
stosownie do terenu: humus - wysiew trawy, przełożenie kostki; uzupełnienie tłucznia o tej samej
frakcji oraz kolorze. - Po wybudowaniu sieci wodociągowej przekazać inwestorowi klucz górny do
otwierania hydrantów. - Należy przeprowadzić próbę wydajności dynamicznej hydrantów. Hydranty powinny zostać posadowione w ten sposób, aby były dostępne przed ogrodzeniami posesji
(przynajmniej 1,0 do 1,2 metra powyżej poziomu gruntu). - Obudowy teleskopowe wyposażyć w
kaptur (łeb pod klucz). - W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego należy go odtworzyć z
materiałów własnych pod bezpośrednim nadzorem inwestora lub przedstawicieli spółki wodnej lub
właściciela posesji. - Uszkodzenie sieci wodociągowej podczas prowadzenia prac związanych z
przebudową wodociągu wykonawca usuwa na własny koszt z materiałów własnych pod
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bezpośrednim nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. - Przed zasypaniem
wykopu w miejscach zabudowy armatury (zasuwy liniowe, nawiertaki, hydranty) należy wykonać
dokładną fotografię z opisem miejsca. - Tabliczki informacyjne z domiarami do zasuw (odległości
wybijane numeratorem) umieścić należy w miejscach ogólnodostępnych na ogrodzeniach, a w
przypadku braku punktu stałego tabliczki umieścić na słupkach z rury PE §100 koloru niebieskiego.
Niezależnie od miejsca zabudowy tabliczki mają być zawieszone estetycznie i trwale. - Po
zakończeniu wszystkich prac należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, która ma
zawierać: mapę zasadniczą z naniesionym przebiegiem przyłącza wodociągowego, szkice polowe
oraz domiary do zasuw (karty zasuw) + protokoły odbioru każdego przyłącza podpisane przez
Właściciela. - Organizacja zaplecza budowy jak i jego likwidacja, w tym wykonanie tymczasowej
organizacji ruchu drogowego oraz zlecenie nadzorów branżowych w miejscach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym leży w gestii Wykonawcy. - Dopuszcza się stosowanie materiałów o
takich samych parametrach innych producentów od wskazanych w projekcie. - Zadanie należy
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami załączonymi do niniejszej
specyfikacji. - W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego należy go odtworzyć z materiałów
własnych pod bezpośrednim nadzorem Inwestora lub przedstawicieli spółki wodnej lub właściciela
posesji. - Wykonawca zadania będzie brał udział w cotygodniowych spotkaniach z Inwestorem na
placu budowy, w tzw. „RADACH BUDOWY”, na których będzie przedstawiał przebieg postępu
prac. - Kierownik Budowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego cotygodniowego raportu z
przebiegu prac, począwszy od podpisania umowy. Każdy z raportów powinien być zatwierdzony
przez stronę Zamawiającą. Raport za miniony tydzień należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
najpóźniej do godz. 24.00 w każdy poniedziałek po przepracowanym tygodniu (pisemnie lub skan
mailem). Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie,
równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i
jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami
minimalnymi. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku
do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. Opisując
przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 30 ust.
5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem
parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
Podwykonawcy: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. 4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Wymagania dotyczące
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu
określone zostały w projekcie umowy paragrafy od 13 do 18 (załącznik nr 7 do SIWZ) 6.
Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 b pkt 8
ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
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w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej
opis przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29
ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub
kierownika robót, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi w zakresie robót wykonywanych
sprzętem budowlanym (koparkami, spycharkami), ręczne roboty ziemne, roboty montażowe, roboty
pomiarowe, czynności związane z transportem materiałów, czynności związane z przyłączem i
spawaniem. Warunki gwarancji – min. 60 miesięcy gwarancji na wykonawstwo, materiały i
urządzenia licząc od dnia ostatecznego odbioru. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był
równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Uwaga: Od uczestników postępowania
oczekuje się starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją oraz
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania
umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 9 do SIWZ –
Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załącznik nr
10 do SIWZ – Przedmiar robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV: 45232150-8, 45000000-7

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie, z
którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
finansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu do upływu
terminu składania ofert, złożona została jedna oferta. Oferta z najniższą ceną to oferta nr 1 konsorcjum
firm: ARSEM Marcin Piaszczak i Luciński Roboty Remontowo-Budowlane Handel Artykułami
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Przemysłowymi Jan Luciński, złożona na cenę 326 380,66 zł. Natomiast kwota jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na finansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej, wobec czego postępowanie
zostaje unieważnione. Zamawiający odstąpił od oceny ofert oraz wezwania wykonawców do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ze względu na fakt, iż
pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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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