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Ogłoszenie nr 510281295-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.
Urząd Gminy Puck: Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych służących do zbiorowego
odprowadzania ścieków w miejscowościach: Błądzikowo, Celbowo, Mrzezino, Osłonino,
Połczyno (część), Zdrada, Rekowo Górne (część), Rzucewo, Sławutówko, Smolno, Starzyno,
Starzyński Dwór, Werblinia, Radoszewo, Żelistrzewo, Darzlubie i Mechowo.
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: 627300-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540259501-N-2019

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.gmina.puck.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w
miejscowościach: Błądzikowo, Celbowo, Mrzezino, Osłonino, Połczyno (część), Zdrada,
Rekowo Górne (część), Rzucewo, Sławutówko, Smolno, Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia,
Radoszewo, Żelistrzewo, Darzlubie i Mechowo.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.U.271.14.2019
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:
W zakresie eksploatacji sieci jest; 1. Przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji projektowopowykonawczej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów na niej wybudowanych 2. Prowadzenie i
aktualizowanie inwentaryzacji technicznej sieci kanalizacyjnej 3. Wydawanie warunków
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technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej z tym, że uzgodnienia z Zamawiającym
wymagają warunki techniczne przewidujące budowę sieci lub przepompowni 4. Nadzór
techniczny nad realizacją wydanych warunków technicznych 5. Opiniowanie i uzgadnianie
opracowań projektowych 6. Dokonywanie uzgodnień technicznych z właścicielami innych
urządzeń na sieci 7. Nadzór techniczny nad eksploatacją sieci kanalizacyjnej i wykonywanymi
remontami przez inne jednostki na wniosek właściciela sieci 8. Udział ( w razie potrzeby) w
odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych na sieci 9. Kontrolowanie
prawidłowości wykonanych połączeń domowych z siecią (chodzi o wykluczenie odprowadzania
do sieci kanalizacyjnej wody deszczowej, gnojowicy lub innych ścieków niebytowych) 10.
Reagowanie na stwierdzony nielegalny zrzut ścieków i prowadzenie działań w celu jego
eliminowania we współpracy z Zamawiającym) 11. Prowadzenie całodobowego pogotowia
kanalizacyjnego 12. Zapewnienie całodobowego monitoringu radiowego 13. Zabezpieczenie i
oznakowanie miejsc awarii na sieci 14.Prowadzenie remontów bieżących – dotyczy remontu
pomp przydomowych, wymiany pływaków, zakup drobnych części do napraw. 15. Zakupu
paliwa do agregatów, koszenie trawy na terenie przepompowni i przy przepompowniach 16.
Usuwanie zatorów na sieci, odmulanie przepompowni, 17. Dokonywanie przeglądów
technicznych przepompowni ścieków w celu zapewnienia nieprzerwanej ich pracy a w
szczególności: * okresowe sprawdzanie i konserwacja pływaków * okresowe sprawdzanie pracy
pomp (w tym okresowa wymiana olejów) * okresowe sprawdzanie systemów sterowania i
sygnalizacji * okresowe czyszczenie (odmulanie) studni przepompowni ścieków wg ustalonego
harmonogramu przez wykonawcę w porozumieniu z zamawiającym * okresowa konserwacja
urządzeń instalacji elektrycznej stacji – przegląd urządzeń instalacji elektrycznych, aby nie
spowodować przerwy w dostawie prądu z powodu np. spalenia zabezpieczenia lub uszkodzenia
kabla. - prowadzenie wymaganych przepisami książek obiektów ( w tym zeszytów
przepompowni w których należy wykazywać daty odmulania studni oraz wszelkie czynności
związane z bezusterkową pracą) i ewidencji urządzeń – nie dotyczy przepompowni
przydomowych 18. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić gotowość do realizowania na
zlecenie Zamawiającego, za dodatkowym wynagrodzeniem: - remontów kapitalnych np.
wymiana pompy, remont pompy a przy przepompowniach przydomowych - tylko wymian
pompy. - czynności związanych z odcinaniem przyłączy (ściśle we współpracy i za wiedzą
Zamawiającego, należycie udokumentowanych i rozliczonych w celu umożliwienia w
przyszłości dochodzenia przez Zamawiającego zwrotu tych kosztów od danego użytkownika )
19. Wykonawca będzie realizował czynności na rzecz lub zlecenie innych niż Zamawiający
podmiotów lub osób: - za wydawanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz
obsługę budowy i odbioru przyłączy (sieci) osoba ubiegająca się ponosi opłaty ustalone przez
Wykonawcę na konto tego Wykonawcy - za naprawy na sieci wynikające z winy użytkownika
sieci innego niż Zamawiający, w tym także opłaty wg taryfikatora Wykonawcy za ponowne
włączenie do sieci w przypadku jej uprzedniego odcięcia za zgodą Zamawiającego /koszty
ponosi użytkownik dokonując wpłaty na konto tego Wykonawcy/ 20. Wykonawca obowiązany
jest do dokonywania czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w
szczególności ustawą z o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, odpowiednimi normami technicznymi oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i
wymaganiami ochrony środowiska. 21. Z chwilą przejęcia eksploatacji urządzeń
kanalizacyjnych Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za prawidłowość
funkcjonowania i użytkowania tych urządzeń, jak też za szkody na osobie lub w mieniu, jakie
będą pozostawać w związku z wykonywaniem umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90513200-8
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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: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 777777.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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 855360.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 855360.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 855360.00
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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