
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego
cmentarza etap II”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

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:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego
cmentarza etap II”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-754bb4cb-c9c8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117547/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16 11:57
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001432/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa nowego cmentarza etap II

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 00079761/01

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: ZP.271.16.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 226745,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego cmentarza etap II”.
2. Roboty dotyczą budowy kanalizacji deszczowej (bez przykanalików i studzienek
wodnościekowych):
1/ pod zaprojektowanym parkingiem (obecnie teren zielony) na odcinku o długości ok. 200 m, od
istniejącej studni rewizyjnej S34 do S35 - mapka poglądowa (PARKING), ze studniami S35, S36,
S37, S38, S39, S40 oraz z osadnikiem, separatorem i regulatorem przepływu.
Trasa krzyżuje się z istniejącymi: wodociągiem, kanalizacją sanitarną i ziemnymi kablami
niskiego napięcia.
2/ pod zaprojektowaną drogą (obecnie teren zielony - nieużytki) na odcinku o długości ok. 25 m,
od istniejącej studni rewizyjnej Sd7 do Sd8 -mapka poglądowa (DROGA), ze studnią Sd8.
Studnia Sd8 musi przewidywać dalszą, przyszłą rozbudowę kanalizacji.
Roboty powyższe obejmują niewielki fragment częściowo wykonanych zadań inwestycyjnych
związanych z budową nowego cmentarza w Nowym Targu (ul. Lotników).

3. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej
opracowanej przez firmę: V - CAD Wojciech Popiel, ul. Proszowicka 14, 31-228 Kraków.
Uwaga!
Dokumentacja obejmuje zakres znacznie wykraczający poza przedmiot niniejszego zamówienia.

4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1/ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtu płatne jednorazowo w
terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury, której podstawą wystawienia jest protokół 
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odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego,
2/ w ramach oferowanej ceny należy wykonać wszelkie niezbędne roboty niezbędne do
uzyskania efektu końcowego, między innymi wykop, podsypka, ułożenie rur z ich obsypką,
zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu, kompletne studnie rewizyjne z włazem żeliwnym
z logo „Wodociągi-Kanalizacja Nowy Targ” (o wysokości dostosowanej do rzędnej projektowanej
parkingu), wywóz nadmiaru ziemi (z zabezpieczeniem miejsca wywozu), uporządkowaniem i
posprzątanie terenu po robotach z odtworzenie trawnika (z niezbędnym humusowaniem i
obsianiem trawą) oraz tymczasowej infrastruktury (chodnik i miejsca postojowe) przy wschodniej
bramie cmentarza,
3/ wszelkie niezbędne materiały posiadające certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności
potwierdzające stosowanie w budownictwie zabezpiecza wykonawca,
4/ wykonawca na własny koszt zapewni pełna obsługę geodezyjną inwestycji aż do uzyskania
geodezyjnego operatu powykonawczego z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej wraz z założeniem reperów roboczych i wytyczeniem głównych osi.
Operat geodezyjny należy dostarczyć również w wersji cyfrowej w plikach pdf.
5/ roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacja
techniczną z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz zgodnie z z zasadami wiedzy technicznej,
6/ wykonawca zapewni bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu,
7/ wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie
zamówienia, także tych nie wymienionych w projekcie, ani innych dokumentach, a niezbędnych
do realizacji zamówienia,
8/ wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków,
9/ wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony
środowiska naturalnego i ruchu poniesie wykonawca. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające
z nieprawidłowego wykonania prac lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca
wykonywania prac.
10/ w specyfikacji warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących
załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych) wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy,
specyfikacje, systemy należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub
równoważne” albo „nie gorsze niż”.
Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji warunków
zamówienia oraz jej załącznikach zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów służących do wykonania robót budowlanych
będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów
równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie
realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone
w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i nie powinny być gorsze od
jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub
lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku
do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim
wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne,
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do
użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne
lub lepsze. Wszystkie materiały, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą  wcześniej
być zaakceptowane przez zamawiającego w formie pisemnej.

6. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy:
a) zapewnienie objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami
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na obydwóch zakresach robót (dwa odrębne pozwolenia na budowę), 
b) prowadzenie prac w sposób zapewniający godny przebieg pochówków i ceremonii
pogrzebowych.
c) bezwzględne rozpoczęcie robót w terminie zapewniającym utrzymanie ważności obydwóch
decyzji pozwolenia na budowę, co musi być potwierdzone stosownym wpisem kierownika
budowy do obydwóch dzienników budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

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

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

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

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

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

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: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 215649,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 228780,00 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 215649,00 PLN

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: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Beata Korzeniowska Firma
Usługowo Budowlana „Gronik”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7361597402

7.3.3) Ulica: ul. Muchówka 36

7.3.4) Miejscowość: Leśnica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-406

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 215649,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3,5 miesiące
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