
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 065905194
Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 69c
Miejscowość: Tuchów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
E-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl
Tel.: +48 146210562
Faks: +48 146210564
Adresy internetowe: 

Główny adres: http://dorzeczebialej.pl
I.6) Główny przedmiot działalności

Sektor wodny

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów”.
Numer referencyjny: ZP-5/20

II.1.2) Główny kod CPV

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:

1. Niniejsze postępowanie podzielone jest na trzy (3) części:

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
mailto:przetargi@dorzeczebialej.pl?subject=TED
http://dorzeczebialej.pl/


Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Partyzantów w msc. Tuchów,
gm. Tuchów”;
Część 2: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w msc. Tuchów, gm.
Tuchów”;
Część 3: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kielanowicach oraz
w ul. Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”.
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały zawarte w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU) (część III SIWZ) i WWiORB (część IV SIWZ).

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: 8 198 997.82 EUR
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Partyzantów, Tuchów, gm. Tuchów, woj. małopolskie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Planowane przedsięwzięcie w ramach części 1 pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
w ul. Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów” obejmuje swoim zakresem:
— budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,5
km,
— budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,5 km,
— budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1 km,
— dostawę i montaż 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków.
Powyżej podane długości sieci mają charakter orientacyjny i zostały one przyjęte
przez strony jako podstawa do wyceny ofertowej przedmiotu umowy i jako takie nie
mogą stać się podstawą roszczenia Wykonawcy o wykonanie tak przyjętego zakresu
robót czy zapłatę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku kiedy wykonana długość
sieci przekroczy przyjęty w umowie zakres robót.
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały zawarte w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU) (część III SIWZ) i WWiORB (część IV SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot
zamówienia / Waga: 32,00
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe doświadczenie kierownika budowy / Waga:
8,00
Cena - Waga: 60,00



II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Długa, Tuchów, gm. Tuchów, woj. małopolskie, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Planowane przedsięwzięcie w ramach części 2 pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
w ul. Długiej w msc. Tuchów, gm. Tuchów” obejmuje swoim zakresem:
— budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 0,7
km,
— budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,3 km,
— budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,5
km,
— dostawę i montaż 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków
Powyżej podane długości sieci mają charakter orientacyjny i zostały one przyjęte
przez Strony jako podstawa do wyceny ofertowej przedmiotu umowy i jako takie nie
mogą stać się podstawą roszczenia Wykonawcy o wykonanie tak przyjętego zakresu
robót czy zapłatę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku kiedy wykonana długość
sieci przekroczy przyjęty w umowie zakres robót.
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały zawarte w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU) (część III SIWZ) i WWiORB (część IV SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot
zamówienia / Waga: 32,00
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe doświadczenie kierownika budowy / Waga:
8,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis



Sekcja IV: Procedura

II.2.1) Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kielanowicach oraz w ul.
Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm. Tuch
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielanowice, ul. Rzeczna, ul. Owocowa, Tuchów, woj. małopolskie. POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Planowane przedsięwzięcie w ramach części 3 pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz
z przyłączami w Kielanowicach oraz w ul. Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm.
Tuchów” obejmuje swoim zakresem:
— budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 4,5
km,
— budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,1 km,
— budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9
km,
— dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków.
Budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 5,3 km,
Budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,9 km
Powyżej podane długości sieci mają charakter orientacyjny i zostały one przyjęte
przez Strony jako podstawa do wyceny ofertowej przedmiotu umowy i jako takie nie
mogą stać się podstawą roszczenia Wykonawcy o wykonanie tak przyjętego zakresu
robót czy zapłatę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku kiedy wykonana długość
sieci przekroczy przyjęty w umowie zakres robót.
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały zawarte w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU) (część III SIWZ) i WWiORB (część IV SIWZ)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot
zamówienia / Waga: 32,00
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe doświadczenie kierownika budowy / Waga:
8,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta



Sekcja V: Udzielenie zamówienia

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: nie
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 078-185115
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

Część nr: 1
Nazwa:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Partyzantów w msc. Tuchów, gm.
Tuchów”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

23/07/2020
V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4
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: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Budowlane „Moduł" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Stróżówka 67
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
Tel.: +48 183537692
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: MV Projekt Miloś Vućkowić
Adres pocztowy: Stróżówka 67
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
Tel.: +48 183537692
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Guzkop Bartłomiej Guzik
Adres pocztowy: Stróżówka 67
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
Tel.: +48 183537692
Wykonawcą jest MŚP: tak

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185115-2020:TEXT:PL:HTML


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację?
tak)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 793 000.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Część nr: 2
Nazwa:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

02/10/2020
V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4
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: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Budowlane Moduł Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Stróżówka 67
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
Tel.: +48 183537692
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: MV Projekt Miloś Vućkowić
Adres pocztowy: Stróżówka 67
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
Tel.: +48 183537692
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Guzkop Bartłomiej Guzik
Adres pocztowy: Stróżówka 67
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
Tel.: +48 183537692
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację?
tak)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 438 000.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie



Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Część nr: 3
Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kielanowicach oraz w ul.
Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm. Tuch
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

02/10/2020
V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4
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: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Budowlane Moduł Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Stróżówka
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
Tel.: +48 183537692
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację?
tak)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 485 000.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

VI.3) Informacje dodatkowe:

13.7.2020 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Moduł Sp. z o.o. Stróżówka 67,
38-300 Gorlice wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając
Zamawiającemu naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez nieprzyznanie maksymalnej ilości punktów w kryterium "dodatkowe
doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia dla części
III" oraz z ostrożności procesowej art. 26 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie doświadczenia
kierownika budowy. Po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 4 września 2020 r w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez w/w
wykonawcę, Krajowa Izba Odwoławcza orzekła:
1) Uwzględnienie odwołania i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej w części III zamówienia, powtórzenie czynności
badania i oceny ofert w w/w. części, w tym przyznanie ofercie Odwołującego
maksymalnej ilości punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie kierownika
budowy” w części III.
2) Kosztami postępowania obciążyła Zamawiającego.
Zamawiający 21.9.2020 unieważnił czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej
dla części II i części III zamówienia oraz dokonał ponownego wyboru oferty
najkorzystniejszej dla części II oraz części III zamówienia informując wszystkich



wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. 2.10.2020 została
podpisana umowa na realizację części II i części III zamówienia.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej
szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–
198 g ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, 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.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu 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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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