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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kruszewski - Prezes Zarządu Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Tel.:  +48 857152965
E-mail: biuro@zwiklapy.pl 
Faks:  +48 857152851
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zwiklapy.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka-Kozły
Numer referencyjny: JRP/153/III/732/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Łupianka Stara i Płonka-Kozły”. Roboty budowlane wchodzące w zakres robót budowlanych realizowane
będą w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Warunkami Kontraktu dla Urządzeń oraz Projektowania i
Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawcę, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 z erratą, tłumaczenie pierwszego
angielskiego oryginału wydanego w 1999 roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów - Konsultantów
(Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC). Szczegółowy zakres prac określony został w
załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia

II.1.6) Informacje o częściach

mailto:biuro@zwiklapy.pl
http://zwiklapy.pl
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To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45200000
45230000
45232423
45232410
71320000
45100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren inwestycji położony jest w miejscowości Łupianka Stara i Płonka Kozły na terenie gminy Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Łupianka Stara i Płonka-Kozły”. Roboty budowlane wchodzące w zakres robót budowlanych realizowane będą
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Planowane do wykonania, orientacyjne długości odcinków kanalizacji w każdej z miejscowości:
Długość odcinka w Łupiance Starej:
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV Φ 2OO - 3 880,0 mb
b) odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Φ 16O do granic posesji - 410,00 mb
c) kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Φ 9O od przepompowni P – 1 - 320,00 mb
d) kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Φ 11O od przepompowni P – 2 - 3 220,00 mb
łącznie 7 830,00 mb sieci
Długość odcinka w Płonce Kozłach:
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV Φ 2OO - 950,00 mb
b) odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Φ 16O do granic posesji - 120,00 mb
c) kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Φ 9O od przepompowni P – 3 - 690,00 mb
d) kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Φ 9O od przepompowni P – 4 - 170,00 mb
Łącznie 1 930,00 mb sieci
Planowana liczba przyłączy kanalizacyjnych do wykonania:
• w miejscowości Płonka Kozły- 32;
• w miejscowości Łupianka Stara- 104.
Sieć kanalizacyjna będzie budowana do granic nieruchomości.
Planowana ilość przepompowni – 4 kpl.:
• przepompownia ścieków P - 1 w Łupiance Starej;
• przepompownia ścieków P - 2 w Łupiance Starej;
• przepompownia ścieków P - 3 w Płonce Kozłach;
• przepompownia ścieków P - 4 w Płonce Kozłach.
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W zakres robót budowlanych wchodzi także wybudowanie wyżej wskazanych sieci i przepompowni ścieków
wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu (nie gorszego) sprzed
rozpoczęcia Kontraktu.
W zakres zamówienia wchodzi rozbudowa i integracja posiadanych przez Zamawiającego systemy: systemu
klasy GIS, modelu matematycznego sieci wodno-kanalizacyjnej oraz systemów monitoringu i kontroli.
W zakres zamówienia wchodzi instalacja na istniejących przepompowniach w ilości 15 szt. monitoringu wraz z
wymianą szafek sterowniczych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu
Zamówienia – OPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? nie)
Kryterium jakości - Nazwa: Okres projektowania / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja Jakości / Waga: 15
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr
POIS.02.03.00-00-077/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie stanowi część większego zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. SIWZ zostanie udostępniony na stronie Zamawiającego
3. Zabezpieczenie należytego wykonania –10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 105-210621

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka-Kozły

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:210621-2017:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-073148

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

Zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie
zamówienia,ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę j ego 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.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 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.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6
miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

