
Ogłoszenie nr 500037092-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Gmina Przystajń: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt jest realizowany w ramach Działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2.

Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska

i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020 na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 571258-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 500016603-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przystajń, Krajowy numer identyfikacyjny 54868900000, ul. ul. Częstochowska  5, 42141

  Przystajń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 319-11-53, 319-11-54, e-mail

drogi@gminaprzystajn.pl, faks 34 319-17-32.

Adres strony internetowej (url): www.bip.przystajn.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RI-KR.271.4.2017

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:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Przystajń (Gmina Przystajń). Zakres przedsięwzięcia obejmuje roboty budowlane:

Zadanie I: Sieć grawitacyjną, tłoczną wraz z przepompownią ścieków w ulicach: Targowa,

Szkolna i Słoneczna: 1. Kanał grawitacyjny ul. Targowa i Słoneczna: Zakres robót budowlanych

obejmuje wykonanie: - robót rozbiórkowych, - robót ziemnych, - kanałów DN 200 PVC - 1.554
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mb, - studni DN 1200 żelbetowych – 51 szt., - przewiertów – DN 407 - 11 mb, - odwodnienia i

robót odtworzeniowych. Rurociągi grawitacyjne zostaną wykonane z PVC „P” typu ciężkiego

„S” z kielichem łączonym na uszczelkę gumową. Rury stalowe przeciskowe (przewiertowe

stosowane przy przewiertach), pod drogami: - studnie kanalizacyjne żelbetowe DN 1200mm na

kolektorach głównych w drogach powiatowych i gminnych; - studnie rozprężne PE – 800 mm. 2.

Kanał grawitacyjny - ul. Szkolna: Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: - robót

ziemnych, - kanałów DN 200 PVC - 419 mb, - studni DN 1000 żelbetowych – 9 szt., -

przewiertów DN 350 - 6,5 mb. Rurociągi grawitacyjne z PVC „P” typu ciężkiego „S” z kielichem

łączonym na uszczelkę gumową . Studzienki z kręgów betonowych DN 1000. 3. Przyłącza

sanitarne - ul. Targowa i Słoneczna: Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: - robót

ziemnych, - kanałów DN PVC 160 - 397,5 mb, - studni PE 400 - 48 szt., - odwodnienia, -

przewiertów – DN 273 mm - 159 mb. Przyłącza kanalizacji do poszczególnych posesji

zaprojektowano z rur PVC – 160 mm zakończone studnią połączeniową PE – 400 mm przykrytą
włazem żeliwnym. Studnie PE – 400 mm do podłączenia z włazem żeliwnym (Kl. C – 250) w

drogach i typu lekkiego w ogrodach (Kl.A -15) z wypełnieniem betonowym. 4. Kanał tłoczny ul.

Targowa i Słoneczna: Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: - robót rozbiórkowych, -

robót ziemnych, - kanałów tłocznych – PEHD DN 90 - 1067,5 mb, - studni rozprężnych DN 800

- 1 szt., - studni rewizyjnych DN 1200 - 2 szt., - odwodnienia i robót odtworzeniowych.

Rurociągi ciśnieniowe z rur PE SDR 17: łączenie rurociągów poprzez zgrzewanie metodą
elektrooporową. Na rurociągach tłocznych dla celów rewizyjno-kontrolnych zastosowane

zostaną studnie żelbetowe DN-1200mm, wyposażone w zawór odpowietrzający i rewizyjny. 5.

Przepompownia ścieków w ul. Słonecznej z zasilaniem energetycznym: Konstrukcja i

wyposażenie przepompowni ścieków: - zbiornik żelbetowy z wyposażeniem ze stali nierdzewnej

lub w przypadku podestów i drabin chemoodpornego aluminium, - gniazda do podłączenia

agregatu prądotwórczego, - agregaty pompowe w ilości szt. 2 (jeden zasadniczy, jeden

rezerwowy: 3,7 kW), włączane przemiennie, powinny posiadać: wirniki wolnoprzepływowe,

funkcję mieszania i likwidowania kożucha i osadu ściekowego w komorze czerpnej zbiornika, -

możliwość przepłukiwania rurociągów poprzez złączkę strażacką, - układ sterowania (sterowanie

pracą pomp za pomocą sond hydrostatycznych, licznik godzin pracy pomp, wszystkie

zabezpieczenia, sygnalizacja świetlna alarmowa, przystosowanie do współpracy z GSM.

Automatyka przepompowni oparta o układ sond hydrostatycznych. Zadanie II: Dodatkowe

przyłącza w Przystajni Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: - robót ziemnych, -

kanałów DN PVC 160 – 54,5 mb, - studni PE 400 - 8 szt., - odwodnienia, - przewiertów – DN

300-600 mm - 20 mb.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45255600-5, 45231100-6, 45232423-3, 45232440-8,

45000000-7, 45233220-9

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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2541835.03

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5

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

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2922662.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2922662.10

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4460320.91

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  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39

 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.

Zastosowano podstawowy tryb udzielenia zamówienia.
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