
Ogłoszenie nr 510161575-N-2020 z dnia 27-08-2020 r. 

Gmina Miejska Tczew: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w 
rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie - etap I 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 552875-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Miejska Tczew, Krajowy numer identyfikacyjny 19167527300000, ul. Plac Piłsudskiego  1, 83-110  Tczew, 
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 759 343, e-mail wzp@um.tczew.pl, faks 587 759 355. 
Adres strony internetowej (url): www.zp.tczew.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie - etap I 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
BZP.271.3.4.2020 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tczewskich Saperów wraz ze 
zbiornikiem wód retencyjnych – etap I. Inwestycja będzie wykonywana w oparciu o projekt budowlany, 
wykonawczy, warunki pozwolenia na budowę oraz o wytyczne Zamawiającego określające zakres pierwszego 
etapu inwestycji. Teren objęty inwestycją jest terenem, na którym wcześniej odbywały się ćwiczenia wojskowe, 
dlatego też prace należy prowadzić z należytą ostrożnością. 2. Zakres etapu I. Przedmiotem przetargu – etap I 
jest wykonanie części z opracowania projektowego – Budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy 
Tczewskich Saperów w Tczewie wraz z adaptacją istniejącego zbiornika terenowego na zbiornik retencyjny wód 
opadowych i roztopowych. Zakres etapu I obejmuje budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej sieci kanalizacji 
deszczowej: – odcinek od studni D3-D2 fi 800 mm i długości 50 mb; – odcinek od studni D2-D11-D12 fi 500 mm i 
długości 80 mb; – odcinek od studni D2-DP-W1 fi 800 mm i długości 46,5 mb wraz z separatorem i osadnikiem; – 
częściową przebudowę zbiornika retencyjnego. Wykonawca w trakcie realizacji robót winien uwzględnić wycinkę 
drzew w oparciu o załączoną decyzję. 3.Opis przyjętych rozwiązań: – budowa nowych odcinków kanalizacji 
deszczowej wykonywana w odwodnionym i otwartym wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 15 
cm z rur jednowarstwowych fi 800 mm PP o sztywności obwodowej SN-8 przystosowanych do obciążeń 
statycznych i dynamicznych od ruchu kołowego ciężkiego, wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1852-1 oraz z rur 
jednowarstwowych o średnicach fi 500 mm PVC-U klasa S: SDR 34 i sztywności obwodowej SN-8 
przystosowanych do obciążeń statycznych i dynamicznych od ruchu kołowego ciężkiego, wykonanych zgodnie z 
normą PN-EN 1852-1; – montaż studni rewizyjno – połączeniowych żelbetowych fi 2000 mm z osadnikiem h-0,5 
m z betonu klasy C35/45 o wodoszczelności W8, właz żeliwny D400 na betonowym pierścieniu odciążającym; – 
dostawa i montaż urządzeń do oczyszczania wód opadowych – separator koalescencyjny 80/800 l/s; – dostawa i 
montaż urządzeń do oczyszczania wód opadowych – osadnik fi 2,8 m Vuż=10 m3; – częściowe pogłębienie 
zbiornika z użyciem koparki przedsiębiernej w obrębie działki 422/11 oraz rozplantowanie spycharką ziemi 
wydobytej z wykopu na terenie wskazanym przez Inwestora; – budowa wylotu wód opadowych do zbiornika W1 
– ze wzmocnieniem brzegu materacami gabionowymi; – odtworzenie nawierzchni powierzchni drogowych w 
miejscu rozbiórek ulic i powierzchni utwardzonych. Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych 
zleconych przez autora opracowania Zamawiający posiada wiedzę, iż w miejscu realizacji inwestycji występują 
wody gruntowe w postaci sączeń. Napotkane grunty organiczne takie jak torfy, namuły, gliny próchniczne i inne 



należy usunąć i zastąpić żwirem. 4. Prace towarzyszące: − odtworzenie trenu, przywrócenie do stanu 

pierwotnego; − inspekcja TV kamerami kanałów z analizą sieci z raportem z przeprowadzonej inspekcji oraz 
nagranie inspekcji na płycie DVD; − prace ziemne prowadzone pod nadzorem geologicznym; − wytyczenie w 
terenie i namierzenie wybudowanych obiektów w terenie przez geodetę; − opcjonalne stosowanie igłofiltrów, 
pomp szlamowych; − zabezpieczenie ewentualnie napotkanej infrastruktury technicznej: teletechnicznej, 
elektroenergetycznej, gazowej. 5. Szczegółowy zakres robót opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45232130-2 
 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 554200.14 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  8 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Firma ARS Arkadiusz Stubba 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: Kolnik, ul. Świerkowa 7, 

Kod pocztowy: 83-032 

Miejscowość: Pszczółki 

Kraj/woj.: pomorskie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 625600.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 269001.00 



Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1065506.35 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 
  

 


