
Ogłoszenie nr 500080871-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.

Gmina Przystajń: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń – zadanie I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 591803-N-2017

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

Numer ogłoszenia: 500037620-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 przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń – zadanie I

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 112 przydomowych

oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bór Zajaciński, Górki, Stany, Ługi-Radły,

Siekierowizna Zakres przedsięwzięcia obejmuje dostawę i montaż biologicznych

bezobsługowych i bezzapachowych przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w

technologii zgodnej z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Praca projektowanych oczyszczalni

oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego

polegającej na oczyszczaniu ścieków poprzez mikroorganizmy i bakterie tlenowe, rozwijające

się przy intensywnym napowietrzaniu ścieków. Oczyszczalnie oczyszczają ścieki do wody 2
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klasy czystości zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z

dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków i wód

do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W skład

montowanego zestawu wchodzą: zbiornik z trzema komorami współosiowymi, kompresor z

dyfuzorem, system rur doprowadzających ścieki z budynku mieszkalnego i odprowadzających

ścieki oczyszczone, studnia chłonna (pole infiltracyjne), instalacja elektryczna.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232440-8

Dodatkowe kody CPV: 45252200-0

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: 01/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1400000

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4

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: EMKAN-PRO Krzysztof Murawski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Pstrągi Gniweoty 6

Kod pocztowy: 18-300

Miejscowość: Zambrów

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

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 1722000

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1722000

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1963136

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   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.
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