
Ogłoszenie nr 500280536-N-2018 z dnia 23-11-2018 r.  

 

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 

Rozbudowa i budowa siec kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opole Lubelskie  

 

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: 635481-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy 

numer identyfikacyjny 364840413, ul. al. 600-lecia   8, 24-300   Opole Lubelskie, woj. 

lubelskie, państwo Polska, tel. 818272302, 601695799, e-mail sekretariat@opk-

opolelubelskie.pl, prezes@opk-opolelubelskie.pl, faks 818272364.  

Adres strony internetowej (url):  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Rozbudowa i budowa siec kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opole Lubelskie  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

OPK/WMR/ZP-2/8/2018  

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 innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  

CZĘŚĆ I: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Przemysłowej w Opolu Lubelskim 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej, w 

zakresie: • Budowa kanału sanitarnego głównego z rur PVC-U litych kielichowych SN8 

SDR34 Dn200 – długości 424,0 mb • Budowa sięgaczy do granicy pasa drogowego z rur 

PVC-U litych kielichowych SN8 SDR34 DN160 – długości 173,0 mb • Budowa sięgaczy do 

granicy pasa drogowego z rur PVC-U litych kielichowych SN8 SDR34 DN200 – długości 8,5 

mb • Budowa studni rewizyjnych DN1200 mm – 14 kpl • Budowa studni rewizyjnych 

DN1000 mm – 3 kpl CZĘŚĆ II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami 

bocznymi w m. Zajączków Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1. Budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej o dł. 945,5 mb wraz z odcinkami bocznymi o dł. 147,0 mb, 2. Budowa przyłączy do 



granic nieruchomości (23 szt.), 3. Odtworzenie nawierzchni drogowej na odc. kanalizacji 

Sk22-Sk24 . Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie budowy odcinka sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości, zlokalizowanych wzdłuż ul. 

Rybackiej (dz. nr 1186) w m. Opole Lubelskie oraz drogi gminnej (dz. nr 155) w m. 

Zajączków, gmina Opole Lubelskie. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana jest z rur 

PVC-U litych kielichowych SN8 SDR 34 DN200 oraz rur PE 100 RC SDR 17 Dn 200 (na 

odcinku Sk22-Sk24 przewidzianym do wykonania przewiertem sterowanym). Przyłącza 

kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC-U litych kielichowych SN8 SDR 34 DN160. 

Połączenia rur kanalizacyjnych PVC za pomocą kielichów normalnych wyposażonych w 

uszczelkę elastomerową. Połączenia rur PE poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub 

doczołowe.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

tak  

II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9 

 

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  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Przemysłowej w Opolu Lubelskim  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 359968.35  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

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: TROJACKI Zdzisław Trojackim Mirosław Trojacki  

Email wykonawcy: ztrojacki@wp.pl  

Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 43 27-300 Lipsko  

Kod pocztowy: 27-300  

Miejscowość: Lipsko  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

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 

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

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 520013.28  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 520013.28  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 585295.93  

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: 20%  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w m. Zajączków  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Rozbudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opole Lubelskie, 

Część II – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w m. 

Zajączków” Uzasadnienie unieważnienia postępowania Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 

z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Na realizację 

przedmiotowego postępowania Zamawiający przeznaczył kwotę 454 339,98 zł brutto (369 

382,10 zł netto). Ponieważ złożone oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację 

w/w zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej 

oferty, zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie zostaje unieważnione.  

 

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.  
 


