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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:627624-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Rząśnia: Roboty budowlane
2020/S 251-627624

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Rząśnia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL714
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 16
Miejscowość: Rząśnia
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-332
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Cimcioch
E-mail: przetargi@rzasnia.pl 
Tel.:  +48 446317122
Faks:  +48 446317129
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.rzasnia.eobip.pl/bip_rzasnia/index.jsp?
place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, 
przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola
Numer referencyjny: UGB.271.14.2020.PC

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

24/12/2020 S251
https://ted.europa.eu/TED

1 / 9

mailto:przetargi@rzasnia.pl
https://www.rzasnia.eobip.pl/bip_rzasnia/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0
https://www.rzasnia.eobip.pl/bip_rzasnia/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0


Dz.U./S S251
24/12/2020
627624-2020-PL

2 / 9

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, 
przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 48 181 374.83 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233140 Roboty drogowe
45312310 Ochrona odgromowa
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Rząśnia, miejscowość Biała

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała w zakresie:
— Kanalizacja grawitacyjna o długości około 6640,0m
— Kanalizacja ciśnieniowa o długości około 2191,3m
— Tłocznia ścieków 4kpl,
— Odtworzenia nawierzchni

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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:
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała od oczyszczalni do 
studni B65 oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała - Gołębiniec
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

24/12/2020 S251
https://ted.europa.eu/TED

2 / 9



Dz.U./S S251
24/12/2020
627624-2020-PL

3 / 9

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262522 Roboty murarskie
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45410000 Tynkowanie
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100 Roboty malarskie
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Rząśnia, miejscowość Biała

II.2.4) Opis zamówienia:
Część II zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała 
od oczyszczalni do studni B65 oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Gołębiniec:
— Oczyszczalnia mechaniczno –biologiczna
— Kanalizacja grawitacyjna o długości około 3950,9m
— Kanalizacja ciśnieniowa o długości około 1340,5m
— Wodociąg o długości około 403,1 m
— Tłocznia ścieków 3kpl,
— Odtworzenia nawierzchni i zagospodarowanie terenu
— rozbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gawłów i Rekle
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233140 Roboty drogowe
45312310 Ochrona odgromowa
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Rząśnia, miejscowość Gawłów i Rekle

II.2.4) Opis zamówienia:
Część III zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gawłów i Rekle w zakresie:
— Kanalizacja grawitacyjna o długości około 6812,0 m
— Kanalizacja ciśnieniowa o długości około 3.915,2m
— Tłocznia ścieków 6kpl
— Odtworzenia nawierzchni

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Pęciaki i Biała Działy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233140 Roboty drogowe
45312310 Ochrona odgromowa
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Rząśnia, miejscowość Biała

II.2.4) Opis zamówienia:
Część IV zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Pęciaki i Biała Działy w zakresie:
— Kanalizacja grawitacyjna o długości około 3365,8m
— Kanalizacja ciśnieniowa o długości około 1343,8m
— Tłocznia ścieków 4kpl,
— Odtworzenia nawierzchni

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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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:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała - Przysiółek i Biała - Ameryka wraz z terenem PKP
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233140 Roboty drogowe
45312310 Ochrona odgromowa
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Rząśnia, miejscowość Biała

II.2.4) Opis zamówienia:
Część V zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała – Przysiółek i Biała-Ameryka wraz z 
terenem PKP w zakresie:
— Kanalizacja grawitacyjna o długości około 2427,2m
— Kanalizacja ciśnieniowa o długości około 828,3m
— Tłocznia ścieków 3kpl,
— Odtworzenia nawierzchni

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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 135-331517
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IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: III

Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gawłów i Rekle

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/12/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
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: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RPM spółka akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 5750007836
Adres pocztowy: ul. Niegolewskich 7
Miejscowość: Lubliniec
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 42-700
Państwo: Polska
E-mail: biuro@rpm.com.pl 
Tel.:  +34 3531683
Faks:  +34 3531132
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 419 837.56 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Na etapie podpisania umowy nie jest znana wartość ani procentowa część zamówienia, która zostanie zlecona 
podwykonawcom.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: V

Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała - Przysiółek i Biała - Ameryka wraz z terenem PKP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/12/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
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: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: RPM spółka akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 5750007836
Adres pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 42-700
Państwo: Polska
E-mail: biuro@rpm.com.pl 
Tel.:  +34 3531683
Faks:  +34 3531132
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 726 428.37 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Na etapie podpisania umowy nie jest znana wartość ani procentowa część zamówienia, która zostanie zlecona 
podwykonawcom.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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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.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.
2.Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej.
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
Odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2020
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