
Ogłoszenie nr 86758 - 2017 z dnia 2017-05-23 r.  

Mielec: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem 

energetycznym oraz remont pompowni P3 realizowanych w ramach zadania budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 45167-2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielec, krajowy numer identyfikacyjny 69058191000000, 

ul. Głowackiego  5, 39-300   Mielec, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 17 774 56 46, 

faks 177 730 590, e-mail a.bieniek@ug.mielec.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.gminamielec.hsi.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  



Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz 

remont pompowni P3 realizowanych w ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Wola Mielecka 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
ZPM.271.2.2017 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

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 będzie wykonanie Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z 

pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz remont pompowni P3 Zakres robót 

przewidzianych do realizacji zamówienia będzie obejmował: Roboty budowlano montażowe 

związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem 

energetycznym, oraz remontem istniejącej pompowni ścieków. Zakres robót obejmował 

będzie roboty ziemne ,zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, roboty montażowe i 

wykończeniowe niezbędne do realizacji poniższego zakresu robót tj: - wykonanie kanalizacji 

grawitacyjnej (rozkopem) Ø200PVC - wykonanie kanalizacji ciśnieniowej (układana obok) 

Ø90PEHD - montaż pompowni ścieków wraz z jej wyposażeniem Ø1500 ze zbiornikiem 

polimerobetonu i 2 szt. pomp zatapialnych z silnikiem 3,0kW 400 V - wykonanie przyłącza 

elektrycznego - remont istniejącej przepompowni polegający na : - robotach ziemnych 

związanych z wymianą zbiornika przepompowni ścieków. - robotach elektrycznych 

polegających na rozłączeniu i zabezpieczeniu istniejącej instalacji elektrycznej oraz ich 

ponownym montażu - demontaż i ponowny montaż wyposażenia pompowni 3. Wymagania, o 

których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu 

zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp : a) 

najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 

Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy 

dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy. b) roboty 

budowlane/usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami 

wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. c) Wykonawca 

zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie 

Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1502 z późn. zm.). d) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany 

przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym 

mogą być kopie umów o pracę. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w punkcie 

c). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. e) nieprzedłożenie 

przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi 

usługi/ wykonującymi roboty zgodnie z pkt. d) będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty na podstawie umowy o 

pracę. 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań : a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę 



przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości 

Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. b) Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie 

przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i 

kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na 

podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca 

wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) Za 

niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących 

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w 

których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby 

wymaganych Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę 

wskazanej przez Zamawiającego w ppkt.1 d) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia 

Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się 

przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany 

przez osoby będące pracownikami. 3) rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia : Wykonanie 

robót budowlano montażowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z 

pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym. Zakres robót obejmował będzie roboty 

ziemne ,zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, roboty montażowe i wykończeniowe 

niezbędne do realizacji zakresu zamówienia. 4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar 

robót (na podstawie którego należy wykonać kosztorys ofertowy), projekt oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy PZP.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45332000-3, 45230000-8, 45231300-8 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/04/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT667471.22 

WalutaPLN 



 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert2 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 

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: 1 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz 

Adamczyk,  biuro@atb.info.pl,  ul.Kościuszki 68,  28-200,  Staszów,  kraj/woj. 

świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 820989.60 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 432689.42 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 820989.60 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom Tak  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe: Podwykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe 

,,ADMA" - bis spółka jawna Józef Adamczyk,Stanisław Adamczyk z siedzibą przy ul. 

Kościuszki 68,28-200 Staszów 

 

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) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

       Wójt Gminy Mielec 

          /-/   Józef Piątek 



 

 


