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Ogłoszenie nr 510063280-N-2019 z dnia 02-04-2019 r.
Urząd Gminy Puck: Usuwanie awarii zaistniałych na sieci i przyłączach wodociągowych na
terenie Gminy Puck.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 514141-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 19051973700000, ul. ul. 10 Lutego 29,
84-100 Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6732096 w. 40, e-mail
ugpuckinwest@pro.onet.pl, faks 586 732 737.
Adres strony internetowej (url): bip.mina.puck.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie awarii zaistniałych na sieci i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Puck.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.U.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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 jest usuwanie awarii zaistniałych na sieci i przyłączach
wodociągowych na terenie Gminy Puck. Zakres zamówienia: 1) usuwanie awarii sieciach i
przyłączach wodociągowych do studni wodomierzowej, a w przypadku jej braku do obrysu
budynku: (około 300 km sieci wodociągowej i około 5400 szt. przyłączy wodociągowych.
Wartości te będą ulegać sukcesywnemu zwiększeniu wraz z rozwojem gminy Puck.) zajecie pasa
drogowego i organizacja ruchu na odcinkach sieci wodociągowej , na których usuwana jest
awaria wraz z opłatami w zakresie wykonawcy 2) wymiana zużytych, wyeksploatowanych lub
zniszczonych elementów sieci w i przyłączy wodociągowych,tym naprawa niesprawnych
hydrantów drobne zmiany i przeróbki na istniejącej sieci i przyłączach wodociągowych nie
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związane z awariami - w zleconym zakresie, 3) wymiana wodomierzy u odbiorców wody –
maksymalnie 3 dni po zgłoszeniu za pomocą poczty elektronicznej przez pracownika urzędu
gminy 4) odcięcia i ponowne podłączenia przyłączy wodociągowych odbiorcom wody
zalegającym z płatnościami, 5) wymiana pomp głębinowych, 6) odtworzenie nawierzchni drogi
po usunięciu awarii. 7) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie stosownego zezwolenia zarządcy drogi.
Wykonawca odpowiada również za przygotowanie projektu organizacji ruchu oraz jego
zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem, jak również oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc robót w pasie drogowym na czas usuwania awarii. Wszelkie koszty
związane z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, przygotowaniem i
zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczeniem organizacji ruchu drogowego
na czas usuwania awarii obciążają Wykonawcę. Opłata administracyjna za zajęcie pasa ruchu
obciąża Zamawiającego. 8)O terminie i miejscu prowadzenia prac Wykonawca będzie
każdorazowo informował przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektora nadzoru
wyznaczonego przez Zamawiającego. Co do zasady informacja w tym podmiocie będzie
dokonywana w formie wiadomości e-mail.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232100-3

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: 11/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 406504.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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 144008.00
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Oferta z najniższą ceną/kosztem 144008.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189600.00
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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