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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80664-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Strzelce Opolskie: Roboty budowlane
2021/S 032-080664

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: PZP/W-349/10/2020
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Sokołowska
E-mail: m.sokolowska@swik.com.pl 
Tel.:  +48 774612708-34
Faks:  +48 774612708
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swik.com.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych etap III w Strzelcach Op. 2 części – kontrakt 10
Numer referencyjny: PZP/W-349/10/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji pn.:
„Modernizacja systemu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – etap III w Strzelcach Opolskich – 2 części 
(kontrakt 10)”, w tym:
— część nr 1: przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich,
— część nr 2: przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w 
ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część III dostępny 
na stronie (www.swik.com.pl)

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 795 802.42 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie, ul. 
Mickiewicza

II.2.4) Opis zamówienia:
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Realizacja zadania (robót budowlanych) pn.: „Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w 
Strzelcach Opolskich” obejmująca:
— rurociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 315 PVC-U SN8 lita – ok. 327,87 mb (wykop otwarty),
— rurociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 315 PVC-U SN8 lita – ok. 12,18 mb, (Craking)
— budowę studni betonowych DN1200 – ok. 7 szt.,
— przebudowa odgałęzień kanalizacyjnych DN 160 – ok. 22 szt.,
— przebudowa odgałęzień kanalizacyjnych DN 200 – ok. 3 szt.,
— demontaż istniejących studni oraz istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej,

— odtworzenie nawierzchni bitumicznej w drodze powiatowej – ok. 2 959,30 m2,

— odtworzenie nawierzchni bitumicznej w drodze krajowej – ok. 56,30 m2.
Pełny zakres robót budowlanych części nr 1 opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
wydanych decyzjach administracyjnych, w tym decyzjach Zarządców Dróg oraz w niżej wymienionych 
dokumentacjach projektowych:
1. projekt budowlany – przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – projekt 
zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich – autor – PHU Ortus Janusz Fengler 
Wykonawstwo – Nadzory – Projektowanie – Eksploatacje;
2. projekt budowlany – przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich (zakres w 
drodze krajowej nr 94) – projekt zgłoszony do Wojewody Opolskiego oraz uzgodniony z GDDKiA Opole;
3. projekt wykonawczy – przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – autor 
PHU Ortus Janusz Fengler;
4. projekt odbudowy konstrukcji nawierzchni drogi (odtworzenie poza drogą krajową) – przebudowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – projekt obejmuje odtworzenia w drodze powiatowej oraz 
drodze krajowej;
5. projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dla robót wykonywanych dla inwestycji pn.: „Przebudowa 
kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – droga powiatowa nr 2275 O ul. Mickiewicza – 
dz. 3723” Biuro Rachunkowo-Projektowe „Grosik” mgr inż. Agnieszka Niedźwiedź;
6. projekt organizacji ruchu na czas robót dla inwestycji pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – roboty w pasie drogowym drogi krajowej 94 w m. Strzelce Opolskie” Biuro 
Rachunkowo-Projektowe „Grosik” mgr inż. Agnieszka Niedźwiedź;
7. opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznym dla 
potrzeb projektu modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w miejscowości Strzelce Opolskie – autor 
– GEO Sonda Pracownia Geologiczna S.C.;
8. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – autor – PHU Ortus Janusz Fengler 
Wykonawstwo – Nadzory – Projektowanie – Eksploatacje;
9. zgłoszenia:
9.1. zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z 26.10.2016 – Starostwo 
Powiatowe w Strzelcach Opolskich (zgłoszony termin rozpoczęcia 1.3.2018),
9.2. zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, że organ nie wniósł sprzeciwu do 
przedmiotowego zgłoszenia,
9.3. zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z 29.11.2016 (zakres w drodze 
krajowej nr 94) – Wojewoda Opolski (zgłoszony termin rozpoczęcia 1.3.2018,
9.4. zaświadczenie Wojewody Opolskiego, że organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
Wyżej wymieniona dokumentacja w 1 egzemplarzu zostanie przekazana Wykonawcy podczas przekazania 
terenu budowy.
Ilekroć zachodzą różnice w treści ww. dokumentacji wówczas obowiązujące są zapisy i dane według poniższej 
kolejności:
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1. STWiORB;
2. projekt wykonawczy;
3. projekt budowlany wraz z decyzjami;
4. przedmiar robót.
Uwaga: Wykonawca winien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi i uwzględnić je w 
wynagrodzeniu.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zawierające wszelkie 
koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 
miesięcy) / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W przypadku, gdyby w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot 
zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby 
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza 
się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na 
celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i 
urządzeń.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, 
jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWIORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie 
się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, 
wytrzymałość itp.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi 
wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego 
w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych 
niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWIORB), będą 
musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.
Uwaga! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian 
pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co 
do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń 
równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i 
urządzenia zaproponowane w Opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne 
i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 uPzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 
zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ 
norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko nr POIS.02.03.00-00-121/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową obliczoną przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji 
przetargowej, analizy warunków lokalizacyjno-terenowych, wiedzy i doświadczenia Wykonawcy – z 
wykorzystaniem wszelkich środków mających na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia obejmującego 
całość prac niezbędnych do wykonania zamówienia. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i 
Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie, miasto Strzelce Opolskie, ul. 
Opolska i ul. Krakowska

II.2.4) Opis zamówienia:
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Realizacja zadania „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej 
w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich” obejmująca:
— Sieć wodociągową:
• rurociąg sieci wodociągowej PE HD 100 SDR 11 DN 250 – ok. 526,83 mb (wykop otwarty),
• rurociąg sieci wodociągowej PE HD 100 SDR 11 DN 250 – ok. 135,00 mb (przewiert),
• rurociąg sieci wodociągowej PE HD 100 SDR 11 DN160 – ok. 265,69 mb (wykop otwarty),
• rurociąg sieci wodociągowej PE HD 100 SDR 11 DN110 – ok. 65,69 mb (wykop otwarty),
• rurociąg sieci wodociągowej żeliwo sferoidalne DN100 – ok. 32,87 mb,
• rurociąg sieci wodociągowej żeliwo sferoidalne DN80 – ok. 3,00 mb,
• rura osłonowa stalowa zabezpieczona powłoką PE DN 273 x 7,1 mm – ok. 36,00 mb (przecisk),
• rura osłonowa stalowa zabezpieczona powłoką PE DN 219,1 x 7,1 mm – ok. 13,00 mb (przecisk),
• rura osłonowa stalowa zabezpieczona powłoką PE DN127,0 x 4,5 mm – ok. 15,00 mb (przecisk),
• montaż nowych hydrantów podziemnych – ok. 10 szt.,
• budowę studni betonowych DN 1200 z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym DN 100mm – 1 szt.,
• montaż nowego zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego DN 80 do bezpośredniej zabudowy – 1 szt.,
• odgałęzienia wodociągowe PE HD SDR 11 DN 32 – ok. 15,60 mb (ok. 1 szt.),
• odgałęzienia wodociągowe PE HD SDR 11 DN 40 – ok. 3,57 mb (ok. 2 szt.),
• odgałęzienia wodociągowe PE HD SDR 11 DN 63 – ok. 102,46 mb (ok. 22 szt.),
— sieć kanalizacji sanitarnej:
• modernizacja rękawem termoutwardzalnym DN 200 – ok. 43,60 mb,
• modernizacja rękawem termoutwardzalnym DN 250 – ok. 53,00 mb,
• modernizacja rękawem termoutwardzalnym J 250/375 – ok. 172,60 mb,
• modernizacja rękawem termoutwardzalnym J 300/450 – ok. 233,80 mb,
• modernizacja rękawem termoutwardzalnym J 350/500 – ok. 70,80 mb,
• modernizacja rękawem termoutwardzalnym J 400/600 – ok. 82,00 mb,
• modernizacja rękawem termoutwardzalnym J 500/600 – ok. 45,30 mb,
• włączenie po renowacji rękawem termoutwardzalnym kanału kanalizacji sanitarnej istniejących przykanalików,
• przebudowa i budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 315 PVC-U SN8 lita – ok. 68,65 mb 
(wykop otwarty),
• włączenie do nowo wybudowanego kanału kanalizacji sanitarnej istniejących przyłączy – 4 szt.,
• budowę studni betonowych DN 1200 – 3 szt.,
• renowacją studni betonowych DN 1200 – 15 szt.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na jedną lub dwie części.
Pełny zakres robót budowlanych opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wydanych 
decyzjach administracyjnych, w tym decyzjach Zarządców Dróg oraz w niżej wymienionych dokumentacjach 
projektowych:
1. projekt budowlany – przebudowa i budowa sieci wodociągowej z odejściami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej 
w Strzelcach Opolskich – projekt zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich – autor – 
PHU Ortus Janusz Fengler, Wykonawstwo – Nadzory – Projektowanie – Eksploatacje;
2. projekt budowlany – przebudowa i budowa sieci wodociągowej z odejściami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej 
oraz przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich – zakres w drodze 
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krajowej nr 94 i wojewódzkiej nr 426 – projekt zgłoszony do Wojewody Opolskiego oraz uzgodniony z GDDKiA 
Opole – autor – PHU Ortus Janusz Fengler;
3. projekt wykonawczy – przebudowa i budowa sieci wodociągowej z odejściami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej 
oraz przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich – autor PHU Ortus 
Janusz Fengler;
4. projekt odbudowy konstrukcji nawierzchni jezdni – odbudowa konstrukcji nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 
94 ul. Opolskiej oraz ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich;
5. projekt odbudowy konstrukcji nawierzchni dróg (odtworzenie w dr. gminnych i ter. gminnych oraz drodze 
powiatowej) – przebudowa i budowa sieci wodociągowej z odejściami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej oraz 
przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Strzelcach Op...

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 
miesięcy) / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W przypadku, gdyby w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot 
zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby 
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza 
się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma na 
celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i 
urządzeń.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, 
jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu 
zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWIORB) są parametrami minimalnymi granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie 
się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, 
wytrzymałość itp.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi 
wykazać, że oferowane roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego 
w stopniu nie gorszym. Dodatkowo opisy proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań o cechach innych 
niż przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, SIWZ i STWIORB), będą 
musiały zawierać parametry techniczne wytrzymałościowe, jakościowe i wydajnościowe.
Uwaga! Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do istotnych zmian projektów i zmian 
pozwoleń budowlanych oraz nie może pogarszać założonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów co 
do przyjętych procesów technologicznych i parametrów wymaganych urządzeń.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń 
równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i 
urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w Opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne 
i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 uPzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 
zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ 
norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko nr POIS.02.03.00-00-121/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową obliczoną przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji 
przetargowej, analizy warunków lokalizacyjno-terenowych, wiedzy i doświadczenia Wykonawcy – z 
wykorzystaniem wszelkich środków mających na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia obejmującego 
całość prac niezbędnych do wykonania zamówienia. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 212-519837

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/02/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Polinstal Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Opolska 79A
Miejscowość: Krapkowice
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 47-300
Państwo: Polska
E-mail: pol_instal@wp.pl 
Tel.:  +48 4000246
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 553 288.51 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 575 622.42 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i 
Krakowskiej w Strzelcach Opolskich

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/02/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Blejkan S.A.
Adres pocztowy: ul. Transportowa 25
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-715
Państwo: Polska
E-mail: biuro@blejkan.pl 
Tel.:  +48 914163101
Adres internetowy: www.blejkan.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Sanit Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 175
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
E-mail: office@sanit.com.pl 
Tel.:  +48 323321990
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 129 458.63 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 220 180.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty 
elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami (od godz. 8 do 15): pan Norbert Czusik 
tel. +48 774612708 w 37, e-mail n.czusik@swik.com.pl  pani Małgorzata Sokołowska tel. +48 774612708 w. 34, 
e-mail m.sokolowska@swik.com.pl 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie 
korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 
liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W 
formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 
pdf, doc lub docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zmianami), które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
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zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Do oferty/wniosku należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia i inne załączniki w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków):
1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicz. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniportal (formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustaw.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy 
Pzp.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.
12. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę Odwoławczą orzeczenia. Dalsze szczegóły dotyczące odwołań w 
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2021

16/02/2021 S32
https://ted.europa.eu/TED

12 / 12

https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

