
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z
selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna,

gmina Opoczno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOCZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590028079

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 1

1.5.2.) Miejscowość: Opoczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447547611

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pgk.opoczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.opoczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pgkopoczno.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

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 placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z
selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna,
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gmina Opoczno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a78f848e-57f4-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00037588/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-27 11:56

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

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

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00304551/05

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: 19/2021

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

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa placu kompostowania
odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno”. 
5.2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu kompostowania odpadów zielonych i innych
bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno w zakresie: 
1) realizacja robót budowlanych obejmujących:
a) wykonanie szczelnej płyty kompostowania odpadów zielonych,
b) wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowej,
c) wykonanie zbiornika na ścieki o pojemności 380 m3,
d) wykonanie robót elektrycznych,
e) wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
f) wykonanie instalacji wodociągowej.

2) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w szczególności: inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej oraz kosztorysów powykonawczych,
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
(o ile jest wymagana) lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu robót do właściwego
Powiatowego Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem
zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ.
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4) Wykonawca obowiązany jest zapewnić kierownika budowy posiadającego uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz kierowników robót w odpowiednich
specjalnościach.

5.3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja
projektowa, na którą składają się:
1) projekt budowlany - Załącznik nr 1 do SWZ, zawierający:
a) Projekt zagospodarowania terenu,
b) Projekt architektoniczno – budowlany,
c) Projekt techniczny – branża konstrukcyjna,
d) Projekt techniczny – instalacje elektryczne,
e) Projekt techniczny – instalacje sanitarne.
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), Załącznik nr 2
do SWZ,
3) przedmiary robót (pomocniczo) - Załącznik nr 3 do SWZ,

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter
ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w
projekcie budowlanym, o którym mowa w pkt 1 oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter
pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w
większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do
żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w projekcie budowlanym, o
którym mowa w pkt 1 lub STWIORB. 
UWAGA: Zamawiający wystąpił do Starosty Opoczyńskiego z wnioskiem o pozwolenie na
budowę obejmujące roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia.
Przewidywany termin uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowę: grudzień 2021/styczeń 2022.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

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

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

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
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5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 7 ofert, spośród których oferta z najniższą
ceną tj. 3 346 155,05 zł przewyższa kwotę tj. 2 706 000,00 zł, którą zamawiający zmierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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