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Ogłoszenie nr 510042115-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.

Gmina Szczuczyn: Usprawnienie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Szczuczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 501765-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe: 
Nie dotyczy.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23,
19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl,
faks 86 273 50 81. 
Adres strony internetowej (url): www.um.szczuczyn.pl ,
www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usprawnienie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Szczuczyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RI.271.1.2020

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: 

Opis przedmiotu zamówienia a) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wólka (w
systemie zaprojektuj i wybuduj). - opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie
stosownych zezwoleń na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Wólka, gm. Szczuczyn
(mapa, zezwolenia, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, itp.) - montaż instalacji zasilającej w
wodę zbiorników wraz z armaturą, - demontaż „by pasu” lamp UV z armaturą, - demontaż
istniejących zbiorników retencyjnych i armatury, - dostawa i montaż dwóch stalowych
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zbiorników retencyjnych 2x100m3 - montaż instalacji wraz z armaturą sygnalizacji poziomu
wody w zbiornikach retencyjnych, - niezbędne badania wody surowej i oczyszczonej. Całość
prac należy wykonać zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno – Użytkowym. b)
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczuczyn (w systemie
zaprojektuj i wybuduj). - opracowanie dokumentacji technicznych i uzyskanie stosownych
zezwoleń i zgłoszeń na 46 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, - dostawa i
montaż 46 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. W tym 41 szt. oczyszczalni
obsługujących 1 do 5 osób, 5 szt. oczyszczalni ścieków obsługujących powyżej 6 osób. - badania
ścieków oczyszczonych, obsługa geodezyjna, opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Całość prac należy wykonać zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno – Użytkowym.
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Falkowskiego (przedłużenie) w mieście Szczuczyn. -
roboty geodezyjne, - roboty ziemne - roboty instalacyjne sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o długości 686,5 mb i średnicy sieci 200 mm. Początek sieci z włączeniem do
istniejącej studni kanalizacyjnej S18P3 zaś koniec sieci na wysokości projektowanej studni S
19P3. - roboty instalacyjne związane z budową przyłączy kanalizacyjnych. - naprawa
nawierzchni dróg zniszczonych podczas prowadzonych prac. Roboty należy wykonać na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanej decyzji o pozwolenie na
budowę nr 118/2009 z dnia 25.06.2009r. wydanej przez Starostę Grajewskiego. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do zaprojektowania i
wykonania zawiera załącznik numer 5 i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację
projektową, Programy Funkcjonalno – Użytkowe na przebudowę SUW, oraz budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy
obliczaniu ceny oferty. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, polegające na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r.
poz. 108) Są to następujące czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych –
minimum 3 osób (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7
sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz
zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018r., poz. 227), wykonujących czynności określone w
katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1125): •
czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi wykonywane przez robotników
budowlanych tj. kierowcy samochodów, operatorzy koparek, zagęszczarek, monterzy itp. 2)
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o
których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych,
o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: • dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, • datę złożenia oświadczenia, • wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Kopie umów lub innych dokumentów
powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak:
imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe
do zidentyfikowania. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez
Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony
jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o
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których mowa powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek. W przypadku wystąpienia
w którymkolwiek z załączników do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań,
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i ust.3 ustawy Pzp,
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych,
użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie
gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne
spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o
których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45232430-5, 44800000-6, 71000000-8, 71320000-7, 45232410-9,
45232420-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
Nie dotyczy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1559617.26 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne PALWOD Export-
Import Ryszard Pawlukanis 
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Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Suwalska 16 
Kod pocztowy: 19-500 
Miejscowość: Gołdap 
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

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 1733990.91 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1733990.91 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1915655.00 
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: 31,97% 

IV.8) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

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. 
Nie dotyczy.


