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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565477-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Puck: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2019/S 231-565477
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Puck
Krajowy numer identyfikacyjny: 19051973700000
Adres pocztowy: ul. 10 Lutego 29
Miejscowość: Puck
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 84-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gmina Puck
E-mail: inwestycje@gmina.puck.pl
Tel.: +48 586735640
Faks: +48 586732737
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gmina.puck.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

Nazwa:
Roboty budowlane w zakresie: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzewo
Numer referencyjny: IZP.RB.271.III.2019.POIS

II.1.2)

Główny kod CPV
45231300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Roboty budowlane
będą prowadzone w miejscowości Brudzewo i częściowo w miejscowości Celbowo.
Ogólna długość kanalizacji sanitarnej to ok. 9,6 km, w tym:
— sieć kanalizacji tłocznej z PEHD typ RC 110x6,6 L = 2 781 m,
— sieć kanalizacji tłocznej z PEHD typ RC 90x5,4 L = 479 m,
— sieć kanalizacji grawitacyjnej z PVC 315 x 9,2 SN8 L = 575 m,
— sieć kanalizacji grawitacyjnej z PVC 200 x 5,9 SN8 L = 4 996 m,
— przyłącza kanalizacji grawitacyjnej do granic działek: 763 m,
— przyłącze wodociągowe do tłoczni ścieków PEHD 40x3,7 L = 71 m.
W ramach robót należy wykonać 3 tłocznie ścieków T-1, T-2, T-4 oraz 1 pompownię: P-2.
Nadto należy wykonać przyłącza na terenie nieruchomości do pierwszej studzienki – 133 m.
W zakres robót wchodzi kompletna realizacja robót wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem
technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 897 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
45100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, woj. pomorskie, gmina Puck, miejscowość Brudzewo i częściowo Celbowo

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Brudzewo. Budowa kanalizacji jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo,
Mrzezino” dla którego Gmina Puck uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko (POIiS)
Część zakresu robót, a tym samym wydatki na nie poniesione, są kwalifikowane do dofinansowania z POIiS,
a część jest niekwalifikowana. Kwalifikowalność wydatków będzie ustalał inspektor nadzoru przy udziale
Zamawiającego.
Roboty budowlane będą prowadzone w miejscowości Brudzewo i częściowo w miejscowości Celbowo obr.
Brudzewo.
Ogólna długość kanalizacji sanitarnej to ok. 9,6 km, w tym:
— sieć kanalizacji tłocznej z PEHD typ RC 110x6,6 L = 2 781 m,
— sieć kanalizacji tłocznej z PEHD typ RC 90x5,4 L = 479 m,
— sieć kanalizacji grawitacyjnej z PVC 315 x 9,2 SN8 L = 575 m,
— sieć kanalizacji grawitacyjnej z PVC 200 x 5,9 SN8 L = 4 996 m,
— przyłącza kanalizacji grawitacyjnej do granic działek: 763 m,
— przyłącze wodociągowe do tłoczni ścieków PEHD 40x3,7 L = 71 m,
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— przyłącza na terenie nieruchomości do pierwszej studzienki: 133 m.
W ramach robót należy wykonać 3 tłocznie ścieków T-1, T-2, T-4 oraz 1 pompownię: P-2:
3

— tłocznia T-1 (działka nr 143 ob. Brudzewo) jest projektowana o przepustowości 1,0 m /h, moc silnika 2x3,0
3

kW, pompa z wirnikiem otwartym wielokanałowym, punkt pracy Qp = 22,0 m /h, wysokość podnoszenia w
punkcie pracy Hp = 14,43 m SW, czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny ASA,
3

— tłocznia T-2 (działka nr 148/9 ob. Brudzewo) jest projektowana o przepustowości 4,7 m /h, moc silnika 2x3,0
3

kW, pompa z wirnikiem otwartym wielokanałowym, punkt pracy Qp = 22,0 m /h, wysokość podnoszenia w
punkcie pracy Hp = 16,87 m SW, czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny ASA,
3

— tłocznia T-4 (działka nr 98/20 ob. Brudzewo) jest projektowana o przepustowości 12,9 m /h, moc silnika
3

2x3,0 kW, pompa z wirnikiem otwartym wielokanałowym, punkt pracy Qp = 22,0 m /h, wysokość podnoszenia w
punkcie pracy Hp = 17,26 m, czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny ASA,
3

— pompownia P-2 (działka nr 81 ob. Brudzewo) jest projektowana o wydajności Vp = 1,2 m /h, wysokość
podnoszenia Hp = 12,8 m przelot otwarty. Orurowanie i pozostałe elementy wyposażenia pompowni, tj.
pomosty, drabiny, balustrady wykonać ze stali kwasoodpornej 1,4301.
Dla tłoczni należy wykonać ogrodzenie, oświetlenie i utwardzenie wokół zbiorników, oraz doprowadzić wodociąg
i zasilanie elektryczne, zgodnie z dokumentacją projektową. Dla pompowni przewiduje się utwardzanie terenu,
ale bez ogrodzenia i oświetlenia (pompownia jest zlokalizowana w pasie drogowym, należy ją zabezpieczyć
barierką). Do pompowni należy doprowadzić wodociąg i zasilanie elektryczne, zgodnie z dokumentacją
projektową tłocznie i pompownię ścieków należy wyposażyć w system monitoringu radiowego lub telefonii
komórkowej zapewniający bezawaryjną pracę.
W zakres robót wchodzi kompletna realizacja robót wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem
technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej,
przeprowadzenie prób oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania robót, zgodnie z
obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Obowiązkiem Wykonawcy
jest także wykonanie robót odtworzeniowych obejmujących w szczególności: uporządkowanie terenu,
odtworzenie dróg dojazdowych oraz placów, chodników, terenów zielonych naruszonych w wyniku realizacji
robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w sposób, który umożliwi bezpieczny ruch pieszych
i pojazdów w trakcie robót (objazdy, mijanki, przejścia, itp.), zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu przez
zarządcę drogi. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad w robotach.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20

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:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Nr POIS.02.03.00-00-0059/17, Tytuł: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Puck budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino”

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
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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: 2019/S 170-414563

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 nr: IZP.U.272.33.209.HP
Nazwa:
Roboty budowlane w zakresie: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzewo
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
18/11/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 11
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wodkan-Grzenkowicz Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Chmieleńska 17
Miejscowość: Kartuzy
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 83-300
Państwo: Polska
E-mail: biuro@wodkangrzenkowicz.pl
Tel.: +48 586812153
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 751 777.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 897 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

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

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Jak w SIWZ.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2019
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