
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnów Opolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów Opolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-050

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@tarnowopolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowopolski.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:
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3fe057b-f614-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00225015/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-07 19:46

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003490/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa Punktu selektywnej zbiórkli odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V Ochrona
środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania
odpadami komunalnymi

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00140134/02

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: ZPE.271.02.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 845364,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie
Opolskim”, tj.:
a) zaprojektowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w
Tarnowie Opolskim, wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, obejmującymi również punkt
przyjmowania i wymiany rzeczy używanych niestanowiących odpadu celem wprowadzenia ich
do ponownego użycia, stanowiącym integralną część PSZOK (dalej: punkt wymiany),
b) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji (w tym również
warunków technicznych przyłączenia do sieci),
c) przeprowadzenie wszelkich prac budowlano-montażowych dotyczących robót ujętych w
Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do
prawidłowej realizacji zamówienia oraz wyposażenie i uruchomienie PSZOK z punktem
wymiany,
d) dostawę i montaż wyposażenia PSZOK i punktu wymiany,
e) uzyskanie wszelkich zgód i zezwoleń dopuszczających PSZOK z punktem wymiany do
użytkowania.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

30213100-6 - Komputery przenośne

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

32252000-4 - Telefony GSM

33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

34928470-3 - Elementy oznakowania

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

35111300-8 - Gaśnice

35820000-8 - Sprzęt pomocniczy

39141100-3 - Regały

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39151200-7 - Stoły robocze

39173000-5 - Meble do przechowywania

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

42418900-8 - Maszyny do załadunku lub przeładunku

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42923000-2 - Maszyny ważące i wagi

42923100-3 - Maszyny ważące

42923110-6 - Wagi

44480000-8 - Różny sprzęt gaśniczy

44613000-0 - Duże pojemniki

44613800-8 - Pojemniki na tworzywa odpadowe

44618100-6 - Lekkie pojemniki

44619000-2 - Inne pojemniki

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
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45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli,
szybów i kolei podziemnej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

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: 1469000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1469000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1469000 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Wielobranżowa
Budownictwo-Produkcja-Handel „RAJBUD” RAJMUND JEGIOŁKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7561002626

7.3.3) Ulica: Krasowska 4

7.3.4) Miejscowość: Leśnica

7.3.5) Kod pocztowy: 47-150

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1469000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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