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Ogłoszenie nr 510216997-N-2020 z dnia 03-11-2020 r.
Gmina Rusiec: Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji
Uzdatniania Wody w Ruścu
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: 582767-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rusiec, Krajowy numer identyfikacyjny 73093470800000, ul. ul. Wieluńska 35, 97-438
Rusiec, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-43 6766011, e-mail anastazja.dzbik@gminarusiec.pl, faks 0-43 6766290.
Adres strony internetowej (url): www.rusiec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w
Ruścu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN 7/2020
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:
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji
elektrycznych, technologicznych, sanitarnych, robót ziemnych i fundamentowych oraz
wykonanie prac rozbiórkowych i drobnych prefabrykatów betonowych w związku z budową
dwóch zbiorników wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą międzyobiektową, montaż
zestawu pomp zasilających sieć wodociągową z układem zasilającym i sterującym (kat. XXX),
oraz rozbiórka budynku gospodarczego, jak i wykonanie przedsionka i WC w miejscu
istniejącego pomieszczenia gospodarczego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody
w Ruścu” zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
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Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, a także ogólnie
obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi,
sztuką budowlaną oraz wiedzą techniczną. Przedmiar robót załączony do dokumentacji ma
charakter wyłącznie poglądowy i ma pomóc przy wycenie przez wykonawcę wynagrodzenia
ryczałtowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45252120-5
Dodatkowe kody CPV: 44611500-1, 45231300-8, 45310000-3, 72260000-5, 45111300-1

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: 21/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 516658.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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:
nie
Nazwa wykonawcy: PROINVEST Sp. z o. o.
Email wykonawcy: d.tyca@proinvest-rawicz.pl
Adres pocztowy: ul. St. Kamińskiego 40
Kod pocztowy: 63-900
Miejscowość: Rawicz
Kraj/woj.: wielkopolskie
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
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 635489.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 635489.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 635489.88
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.
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