
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Przebudowa odcinka napowietrznej jednotorowej linii 110kV relacji GPZ Rawa Mazowiecka –
GPZ Żurawia w celu usunięcia kolizji z planowanym terenem w m. Pukinin, gm. Rawa

Mazowiecka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZGO AQUARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100441327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 20

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 814 24 24

1.5.8.) Numer faksu: 46 814 24 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgoaquarium.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgoaquarium.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://zgoaquarium.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: Środowisko

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:
„Przebudowa odcinka napowietrznej jednotorowej linii 110kV relacji GPZ Rawa Mazowiecka –
GPZ Żurawia w celu usunięcia kolizji z planowanym terenem w m. Pukinin, gm. Rawa
Mazowiecka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e05f4cb-8bd0-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e05f4cb-8bd0-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00061158/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-21 10:51

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 00021935/01

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/04/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 999933,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie
odcinka napowietrznej jednotorowej linii 110kV relacji GPZ Rawa Mazowiecka – GPZ Żurawia w
celu usunięcia kolizji z planowanym terenem w m. Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka zgodnie z
SWZ i załącznikami do SWZ.
2) Szczegółowy zakres i sposób wykonywania robót objętych zamówieniem określają projekt
budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo
przedmiar stanowiący załącznik do SWZ. Ponadto roboty budowlane objęte umową mają być
wykonane zgodnie z wydaną przez Starostę Rawskiego decyzją o pozwolenia na budowę Nr
21/2021 z dnia 01.02.2021 r., oraz zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.19.4.2020 z dnia 16.12.2020r.,
przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a oddany obiekty musi spełniać wszystkie warunki gwarantujące
jego użytkowanie zgodnie z celem jakiemu ma służyć.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów
komunikacyjnych
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45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

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: 8

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

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:
5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1377538,5

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2453850

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1377538,5

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: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa
Energetycznego ELBUD Poznań S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792277240

7.3.3) Ulica: Zakładowa 10

7.3.4) Miejscowość: Plewiska

7.3.5) Kod pocztowy: 62-064

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1377538,50

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2021-05-20 do 2022-12-31

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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