LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F03
R2.0.9.S01
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

ECAS_nwzwikwz
2017-078493
9.5.2
ENOTICES
EU
/
gadek@wzwik.pl
YES
YES

1/5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
Wałbrzych
58-300
Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Gądek
Tel.: +48 746488170
E-mail: gadek@wzwik.pl
Faks: +48 746665960
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wzwik.pl
Adres profilu nabywcy: http://wzwik.walbrzych.sisco.info/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Celowy międzygminny związek komunalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice - etap I
Numer referencyjny: PZ/RZP/PN/05/2017/IZ

II.1.2)

Główny kod CPV
45231000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Zad będące przedm zam jest ETAPEM I inwestycji pn Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości
Struga w Gminie Stare Bogaczowice w ramach której wybud będzie kanaliz sanit w syst grawitacyjnotłocznym, zapewniająca odprow ścieków powstających na terenie m. Struga, gm Stare Bogaczowice do
istn sieci kan sanit m. Wałbrzycha (rurociąg tłocznytranzytowy z miejsc Struga do m. Wałbrzycha,w rejonie
Al. Podwale). Etap I realizowany jest w związku z zawartą przez powiat Wałbrzyski umową na wykonanie
rob drog dla zad "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg
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wojewódzkich nr 375 i 376". Wobec tego Wyk przed zam zobowiązany będzie do odbiorów technicznych
częściowych kan sanit w podziale na odcinki o długości co najmniej 400mkażdy, cele umożliwienia realizacji
dróg wykonawcy wyłonionemu przez powiat Wałbrzyski. Wyk przedstawi harm robót w którym co najmniej dwa
odcinki stanowiące min 50% zaawans rzeczowego robót, wykonane w term do 15.07.17r.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 4 058 753.79 PLN / Najdroższa oferta: 4 600 675.56 PLN brana pod uwagę

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscowość: STRUGA w Gminie Stare Bogaczowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zadanie będące przedmiotem niniejszego zam jest ETAPEM I inwest pn.: „Budowa systemu oczyszczania
ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice” w ramach której wybudowana będzie ks w
systemie grawitacyjno – tłocznym, zapewniająca odprowadzenie ściek powstających na terenie miejscowości
Struga, gmina Stare Bogaczowice do istniejącej sieci ks m. Wałbrzycha (rurociąg tłoczny tranzytowy z
miejscowości Struga do miasta Wałbrzycha, w rejonie Al. Podwale). Etap I realizowany jest w związku z zawartą
przez Powiat Wałbrzyski umową na wykonanie robót drog dla zad pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej
nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376”. W związku z powyższym Wyk
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do odbiorów technicznych częściowych ks w podziale na odcinki
o długości co najmniej 400 m (dotyczy każdego odcinka), celem umożliwienia realizacji robót drogowych
wykonawcy wyłonionemu przez Powiat Wałbrzyski. Wykonawca przedstawi harmonogram robót, w którym co
najmniej dwa odcinki stanowiące minimum 50 % zaawansowania rzeczowego robót, będą wykonane w terminie
do dnia 15.07.2017r. Kolejne etapy inwestycji pn.: „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości
Struga w Gminie Stare Bogaczowice” będą przedmiotem odrębnego/odrębnych postępowań.
Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje zakresem:
1) budowę sieci ks w pasie drogi powiatowej Nr 3389 D (odcinek od studni SB21 do studni SA67 – zgodnie z
zał mapowym), w miejscowości Struga wraz odcinkami sieci od kanałów głównych do granic poszczególnych
działek oraz miejsc umożliwiających w kolejnych etapach inwestycji kontynuację budowy kanałów bocznych
bez naruszania nawierzchni drogi oraz chodników. Budowa obejmuje kanały grawitacyjne wraz z uzbrojeniem
– studniami kanalizacyjnymi, rurociągi tłoczne wraz z uzbrojeniem oraz armaturą, montaż komory do jednej
sieciowej przepompowni ścieków PB. wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni po robotach związanych z
budową ks zgodnie z Decyzjami Zarządu Powiatu w Wałbrzychu nr 15/2016 z dnia 27.04.2016r., 34/2016 z dnia
03.11.2016r., 3/2016 z dnia 14.01.2016r.).
Zakres rzeczowy:
• ks grawitacyjna z rur kamionkowych Dn200mm – ok 1600 m
• Przewierty ks grawitacyjnej z rur PCW Dn200mm w rurze ochronnej stalowej Dz323,9mm ok 50m
• Montaż kanalizacji tłocznej z rur PE SDR17 Dn110mm – ok 220 m
• Horyzontalne przewierty sterowane Dn110mm – ok 80 m
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• Montaż komory tłoczni z polimerobetonu o średnicy Dw2500mm bez wyposażenia technologicznego tłoczni
ścieków.
Całość zadania należy wykonać na podstawie następującej dok projektowej:
• Projekt Budowlany „Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga” zatwierdzony Decyzją
Starosty Wałbrzyskiego nr 325/2016 z dnia 23.06.2016r.
• Projekt Budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg wojewódzkich nr 375 oraz
376 w miejscowości Struga Gmina Stare Bogaczowice” zatwierdzony Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr ID-131/16 z dnia 20.06.2016r.
• Projekt wykonawczy branża IS
• Projekt wykonawczy branża IE
• Przedmiar robót branża IS + IE
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
• Dokumentacja badań podłoża gruntowego
2) sporządzenie dok powykonawczej, uzyskanie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego
wykonanych robót bud (w tym protokołu końcowego odbioru robót drogowych), przygotowanie i dostarczenie
wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających w przyszłości, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
uzyskanie przez Zamawiającego dokumentu umożliwiającego przystąpienie do użytkowania nowo
wybudowanej ks.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
1. Kryteria oceny ofert:
Cena - 60%; Okres gwarancji jakości - 20%; Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie Kierownika
budowy "KB" - 20%

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zachodzi pilna potrzeba wyłonienia wyk rob kan na realiz zad pn. "Budowa systemu oczyszczania ścieków w m.
Struga w Gm Stare Bogaczowice-etapI" ze względu na zaistniałą okoliczność zakończenia post.przetargowego
przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu na realizację zad pn "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr
3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
skierowało do WZWiK pismo z dnia 29.03.2017z informacją o terminie rozpoczęcia rob drog, które przypada
na dzień 15.07.2017 jak również wskazuje termin w którym WZWiK ma zakończyć prace kanaliz, tj. do dnia
30.08.2017. Powyższe jest szczególnie ważne, e pierwotnie postęp pn.: "Budowa sys oczyszcz ściek w
m.Struga w Gm Stare Bogaczowice - etap I"zostało zaplanowane przez WZWiK na II kwartał 2017r.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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: 2017/S 075-144370

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
06/06/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12-14
Świdnica
58-100
Polska
Tel.: +49 748524015
E-mail: techniczny@ekowod.pl
Faks: +49 746665960
Kod NUTS: PL
Adres internetowy:http://www.eko-wod.pl/
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 578 484.15 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 058 753.79 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odoławczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2017

