
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Utworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój w systemie
zaprojektuj

wybuduj w ramach realizacji operacji z PROW na lata 2014-2020. EFR na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pokój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Pokój

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-034

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774693080

1.5.8.) Numer faksu: 774693080 w.22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminapokoj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

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:
Utworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój w systemie zaprojektuj
wybuduj w ramach realizacji operacji z PROW na lata 2014-2020. EFR na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1678eaca-b182-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1678eaca-b182-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071007/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-01 14:18

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000978/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wyposażenie gospodarstw domowych w przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 29-
Zaprojektuj Wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na
rzeczRozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Umowa
odofinansowanie nr 00059-65150-UM0800068/19

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050182/01

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 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.III.271.6.2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania pn.: „Utworzenie przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój”, w systemie zaprojektuj-wybuduj, przy udziale
środków europejskich na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach
poddziałania"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00059-65150-UM0800068/19. Przedmiotem zamówienia jest
zarówno wykonanie badań gruntu, dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i
pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych polegających dostawie, montażu i
uruchomieniu 29 szt.przydomowych oczyszczalni ścieków z systemem rozsączania ścieków
oczyszczonych w postaci drenażu, poletka lub tuneli filtracyjnych. Przedmiot zamówienia
obejmuje 2 etapy realizacji zadania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, działając na podstawie art. 260
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z
2019r. Poz 2019) informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w dniu 25.05.2021 dokonał otwarcia ofert. W prowadzonym postępowaniu
wpłynęła 1 oferta złożona przez:

1. EKOFIRMA Przemyslaw Gruszka
Ul. L. Waryńskiego l8A,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 6612287160
cena oferty brutto: 584 373,05.zł
długość okresu gwarancji: 72 miesiące

Zamawiający na realizację prowadzonego postępowania zamierzał przeznaczyć kwotę 552
559,00zł brutto, w związku z czym oferta z najniższą ceną przekroczyła kwotę, jaką
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, zachodzi więc przesłanka unieważnienia
postępowania wskazana w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp tj. Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zadania w
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związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 584373,05

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 584373,05

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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