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Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze sp. z o.o. w Woli Uhruskiej: Dostawa i montaż
wodomierzy z odczytem zdalnym, dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci

wodociągowych oraz utworzenie serwisu internetowego dla klientów w ramach projektu pn.:
„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 527782-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540066217-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze sp. z o.o. w Woli Uhruskiej, Krajowy numer
identyfikacyjny 11018453200000, ul. ul. Górna  4, 22-230  Wola Uhruska, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 825 915 065, e-mail puw1@wp.pl, faks 825 915 065. 
Adres strony internetowej (url): http://www.wodociagi-wolauhruska.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa i montaż wodomierzy z odczytem zdalnym, dostawa urządzenia do wykrywania awarii
sieci wodociągowych oraz utworzenie serwisu internetowego dla klientów w ramach projektu
pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska”

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

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: 

I. dostawa mobilnego urządzenia do wykrywania nieszczelności (wycieków) na sieciach
wodociągowych. II Dostawa i montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem wraz z utworzeniem
serwisu www 1) Wodomierz skrzydełkowy DN15 R>=100 L-110 mm – 200 sztuk 2) Wodomierz
skrzydełkowy DN20 R>=100 L-130 mm – 845 sztuk 3) Zawór zwrotny DN 15mm-200 sztuk 4)
Zawór zwrotny DN 20mm-845 sztuk 5) Zawór przelotowy grzybkowy DN 15mm- 400 sztuk 6)
Zawór przelotowy grzybkowy DN 20mm-1690 sztuk 7) Plomba wodomierzowa (obejma)
zatrzaskowa z tworzywa sztucznego z indywidualną niepowtarzalną numeracją zakładana na
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: „Dostawa i montaż wodomierzy ze zdalnym
odczytem wraz z utworzeniem serwisu internetowego dla
klientów”.

łącznik wodomierza- 1045 sztuk 8) Terminal odczytu wodomierzy wraz z modułem radiowym –
1 kpl. serwis internetowy 1) Utworzenie i wdrożenie platformy usług internetowych, która będzie
umożliwiała użytkownikom załatwianie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 38421100-3

Dodatkowe kody CPV: 38230000-6, 51210000-7, 45332200-5, 72320000-4, 72413000-8,
72415000-2

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: 27/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 413345.60 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. Pagos Adam Karpiuk 
Email wykonawcy: biuro@pagos.pl 
Adres pocztowy: Żakowola Radzyńska 6A 
Kod pocztowy: 21-302 
Miejscowość: Kąkolewnica 
Kraj/woj.: lubelskie 

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
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci
i przyłączy wodociągowych

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 523672.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 523672.50 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 523672.50 
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:

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty i oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonanej analizie
możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty
pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej
(niepodlegającej odrzuceniu).

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. 


