
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

,,Dostawa rur kanalizacji zewnętrznej PVC oraz studni żelbetowych niezbędnych do realizacji
projektu pn. : ”Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielona, Kąty w Łaziskach Górnych”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273664903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ENERGETYKÓW 5

1.5.2.) Miejscowość: Łaziska Górne

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-170

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32-224 10 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pgkim-laziska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-laziska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.pgkim-laziska.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy

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:
,,Dostawa rur kanalizacji zewnętrznej PVC oraz studni żelbetowych niezbędnych do realizacji
projektu pn. : ”Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielona, Kąty w Łaziskach Górnych”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d51c2d83-8702-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032442
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-14

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

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 00018872/02

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2021/03/D

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

4.3.) Wartość zamówienia: 196413,34 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa rur kanalizacji zewnętrznej PVC oraz studni
żelbetowych niezbędnych do realizacji projektu pn.: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Zielona, Kąty w Łaziskach Górnych.” Wykonawca dostarczy materiały wraz z rozładunkiem na
terenie miasta Łaziska Górne. Materiały powinny być fabrycznie nowe wolne od wad i usterek
oraz spełniać następujące wymagania:Rury zewnętrzne kanalizacji deszczowej PVC a.
Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1b. Materiał PVC , ścianka lita c. sztywność
obwodowa rury klasy S; SN8 kN/m2d. Rura z wydłużonym kielichem łączona na uszczelki
gumowee. Obszar zastosowania - Uf. Powierzchnie rury zewnętrzne i wewnętrzne gładkie bez
rys, zapadnięć i pęcherzy, nie mogą występować wady w postaci niejednorodności wtrąceń ciał
obcychg. Zaznaczona na bosym końcu rury długość montażowah. Barwa i struktura rury –
jednolita na całej powierzchni ( oraz w całym przekroju) pod względem odcienia i intensywnościi.
Opinia techniczna GIG dopuszczającą do możliwości stosowania rur na terenach szkód
górniczychj. Aprobata techniczna do stosowania rur w pasie drogowymk. Minimalne wymagania
dotyczące cechownia każdej rury:- numer normy- symbol obszaru zastosowania -nazwa
producenta - grubość ścianki- materiał- nominalna sztywność obwodowa- wymiar rury- data
produkcjiKształtki PVCa. Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1b. Materiał PVC c.
sztywność obwodowa klasy S; d. kształtka łączona na uszczelkie. Obszar zastosowania - Uf.
Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne kształtek gładkie bez rys, zapadnięć i pęcherzy, nie
mogą występować wady w postaci niejednorodności wtrąceń ciał obcychg. Barwa i struktura
kształtek– jednolita na całej powierzchni ( oraz w całym przekroju) pod względem odcienia i
intensywnościh. Opinia techniczna GIG dopuszczającą do możliwości ich stosowania na
terenach szkód górniczychi. Aprobata techniczna do stosowania materiału w pasie drogowymj.
Minimalne wymagania dotyczące cechownia każdej kształtki:- numer normy- symbol obszaru
zastosowania -nazwa producenta lub logo - grubość ścianki- materiał- nominalna sztywność
obwodowaStudnie żelbetowe na uszczelkę średnica od 1000 do 1500 mma. Wyprodukowane
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zgodnie z normą PN-EN 1917b. Wytrzymałość na ściskanie; klasa co najmniej C45/55c. Kręgi
żelbetowe i podstawa studni łączone na uszczelkid. Średnica otworu włazowego 600mme.
Studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe żeliwnef. Szczelność studni dla ciśnień
wody do 5 m słupa wodyg. Aprobata techniczna do stosowania studni w pasie drogowymNa
konstrukcję studni prefabrykowanych żelbetowych składa się:- podstawa studni – element denny
z wyprofilowaną kinetą stanowiący monolit i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposażonymi w
przejścia szczelne dopasowane do oferowanych rur PCV. - komin studni – kręgi żelbetowe
łączone na uszczelki- zwieńczenie studni – pokrywa żelbetowa z otworem na właz fi 600mm-
właz żeliwny fi 600 D 400 – zgodny z norma PN-EN 124, wyposażony w zamknięcie zawiasowe
-pierścień odciążający żelbetowyPoszczególne transportowane elementy żelbetowe oznaczyć (D
– D23) w widocznym miejscu w celu identyfikacji określonej studni.Średnicę kinety i
poszczególnych wlotów i wylotów oraz kierunek przepływu w podstawie studni należy wykonać
zgodnie z Załącznikami: Załącznik 1 Tabela 1. Zestawienie studni, Załącznik 2 profile podłużne
kanalizacji deszczowej, Załącznik 3 plan sytuacyjnystudnia betonowa fi 500mm z osadnikiem i
wpustem ulicznym żeliwnym a. Studnia betonowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1917b.
Wytrzymałość na ściskanie; klasa co najmniej C45/55c. Średnica wewnętrzna studni 500mmd.
Studnia z dnem oraz wykonanym przejściem szczelnym na rurę PVC fi 160mme. Wysokość
studni wraz z osadnikiem 1000mm f. Wpust uliczny żeliwny o wymiarach 650x450mm D400
zgodny z normą PN-EN 124 oraz rusztem uchylnym g. Studnia zakończona płytą żelbetową na
wpust uliczny żeliwny oraz pierścieniem odciążającym żelbetowymPrzejście szczelne w studni
betonowej na rurę fi 160mm PVC należy wykonać zgodnie z Załącznikiem 4. Schemat
podłączenia wpustówZałączniki do przedmiotu zamówienia:Załącznik 1 Tabela 1. Zestawienie
studni , Załącznik 2 Profile podłużne kanalizacji deszczowej Załącznik 3 Plan
sytuacyjnyZałącznik 4 Schemat podłączenia wpustówSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44163000-0 - Rury i osprzęt

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

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: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00032442 z dnia 2021-04-14

2021-04-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 207371,62

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 207371,62

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 207371,62

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: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instal Inżynieria Przemysłowa
Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 634-012-62-81

7.3.3) Ulica: Korczaka 76

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-338

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 207371,62

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
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