
Ogłoszenie nr 500043350-N-2017 z dnia 13-10-2017 r.

Gmina Skoroszyce: Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i
Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

PProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskih, operacja typu:

Gospodarka wodno-ściekowa

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 564759-N-2017 z dnia 2017-08-07

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 500016328-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Skoroszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141294100000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 48320   Skoroszyce, woj. opolskie,

państwo Polska, tel. 77 4318505 w. 36, e-mail nieruchomosci@skoroszyce.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.bip.skoroszyce.pl www.skoroszyce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga)

wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.4.2017.IBK

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

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:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Giełczyce i Sidzina

(Etap I-część druga) oraz z budową sieci wodociągowej dla przysiółka Stary Grodków. a) Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje

budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem energetycznym dla obsługi

budynków mieszkalnych, usługowo-handlowych oraz oświatowych, zlokalizowanych na terenie miejscowości Sidzina i Giełczyce gm. Skoroszyce,

województwo opolskie, powiat nyski. gmina Skoroszyce, miejscowości Skoroszyce, Giełczyce, Sidzina. Planowane przedsięwzięcie obejmuje

budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem energetycznym dla obsługi

zabudowy mieszkaniowej i usługowej w miejscowościach Sidzina i Giełczyce.Odprowadzenie ścieków z terenu objętego opracowaniem

przewidziano systemem mieszanym. Zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. W 1-szym etapie wykonane zostaną odcinki

rurociągów tłocznych od przepompowni w miejscowości Sidzina poprzez przepompownię w miejscowości Giełczyce do oczyszczalni ścieków w

Skoroszycach, Całość systemu w miejscowości Giełczyce i system grawitacyjno-ciśnieniowy w południowej części miejscowości Sidzina. W

2-gim etapie wykonana zostanie pozostała część systemu w miejscowości Sidzina. Sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej przewiduje się
wykonać jako kanały z rur kanalizacyjnych z PVC, a przewody tłocznej kanalizacji sanitarnej projektuje się z ciśnieniowych przewodów z PE. Sieć
kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana kompleksowo w zakresie: - grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej - przyłączy grawitacyjnej

kanalizacji sanitarnej, - przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych, - zasilania elektroenergetycznego przepompowni, - wjazdów i

zagospodarowania terenu przepompowni - przywrócenia terenu do stanu pierwotnego - skrzyżowań z przeszkodami (w tym przejście pod drogą
krajową nr 46) Zakres rzeczowy: - rury kanalizacyjne DN/OD 630 mm - 40,03 mb - rury kanalizacyjne DN/OD 200 mm - 2.133,30 mb - rury

kanalizacyjne DN/OD 160 mm - 771,76 mb - rury ciśnieniowe Dz= 140 mm - 1.726,95 mb - rury ciśnieniowe Dz= 90 mm - 638,11 mb - rury

ciśnieniowe Dz= 75 mm - 79,00 mb - rury ciśnieniowe Dz= 63 mm - 38,05 mb - przepompownie sieciowe - 4 szt. - przepompownie przydomowe -

2 szt. Część elektryczna obejmuje zakres wykonania robót branży elektrycznej dla realizacji przepompowni ścieków sanitarnych: - PG-1 w m.

Giełczyce; - PS-6, PS-7, PS-8 w m. Sidzina oraz - przepompowni przydomowych Pp-1 i Pp-2 w m. Sidzina Zakres rzeczowy: - roboty

przygotowawcze - wykonanie wykopu pod ułożenie proj. kabli - przebudowa istniejących kabli oświetlenia terenu - przestawienie istniejących
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słupów oświetleniowych - demontaż i montaż istniejących słupów oświetleniowych - montaż i podłączenie istniejących opraw oświetleniowych -

instalacja szyny uziemiającej Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym oraz szczegółowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące załącznik do SIWZ. Szczegółowy opis zakresu robót do wykonania zawiera

przedmiar robót, który stanowi dokument pomocniczy. Objęty niniejszym postępowaniem zakres robót stanowi drugi etap inwestycji. Załączona

dokumentacja projektowa obejmuje również elementy już wykonane w pierwszym etapie. Do wykonania w ramach niniejszego przedmiotu są
roboty opisane w projekcie budowlanym, wykonawczym, STWIORB, a szczegółowy zakres robót do wykonania w tym postępowaniu zawiera

przedmiar robót. Dodatkowo zamawiający zamieszcza geodezyjny pomiar powykonawczy elementów wykonanych. b) Przedmiotem zamówienia

jest zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami i wybudowanie tej sieci na odcinku Stary Grodków- Chróścina w gminie

Skoroszyce. W zakresie przedmiotu zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

decyzjami i pozwoleniami umożliwiającymi realizację inwestycji oraz wykonanie i przekazanie inwestorowi robót związanych z budową sieci

wodociągowej wraz z przyłączami oraz z podaniem kosztów z podziałem na: koszty projektowania i wykonawstwa oraz podziałem na koszty

kwalifikowane i niekwalifikowane. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa geodezyjna, przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz

Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci w użytkowanie, inwentaryzacja powykonawcza oraz nadzór autorski projektanta.

Inwestycja o charakterze liniowym przebiegać będzie przez tereny należące do wsi Chróścina oraz Stary Grodków w gm. Skoroszyce. Inwestycja

ma na celu zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych w Starym Grodkowie nr 1, 2, 3, 3a, 5, 5d. W ramach inwestycji należy zaprojektować i

wybudować:  sieć wodociągową z rur z PEHD DN 110 mm  sieć wodociągową z rur z PE100RC DN 110 mm (przewiert sterowany)  sieć
wodociągową z rur z PEHD DN 90 mm (jako przyłącze do ADM Szamotuły)  nawiertki pod przyłącza wodociągowe z rur PEHD DN 32 z

zasuwą  studnię wodomierzową dla potrzeb dostawy wody ADM Szamotuły  likwidację węzła w studni wodomierzowej na działce nr 843/7 w

Chróścinie Nyskiej z połączeniem rurociągu przed i za węzłem wodomierzowym po likwidacji wodomierza  hydranty p.poż DN 80 mm na sieci

DN 110 mm Będącą przedmiotem zamówienia dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty mają na celu dostawę wody do budynków

mieszkalnych w Starym Grodkowie, czyli budowę przewodów wodociągowych DN 110 wraz z armaturą, studzienką wodomierzową i

zabezpieczeniem p.poż. w postaci hydrantów umieszczonych na sieci. Przebieg sieci i przyłączy powinien zostać ustalony na etapie wykonywania

dokumentacji projektowej i nie powinien znacznie odbiegać od ustalonego w załączniku graficznym do niniejszego opracowania. Zaprojektowana i

wybudowana sieć powinna zabezpieczać dostawę wody do budynków mieszkalnych oraz spichlerzy na terenie ADM Szamotuły, w tym także do

celów p.poż. Na terenie spichlerzy należy dokonać wcinki do istniejącej sieci PVC DN 90 mm, wyprowadzić sieć odcinkiem przewodu DN 110

mm z PE wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 401, następnie zgodnie z trasą wskazaną na załączniku graficznym należy sieć
poprowadzić w kierunku przedmiotowej zabudowy mieszkalnej. Zaraz za miejscem wcinki, istniejącą sieć DN 90 mm na terenie ADM Szamotuły

należy odciąć z wykonaniem zasilania odcinkiem przyłącza DN 90 mm poprzez nową studnię wodomierzową z wodomierzem sprzężonym dla

przepływów p.poż. Od węzła wodomierzowego należy poprowadzić odcinek przewodu DN 90 mm, do połączenia z istniejącą siecią wodociągową
ADM, przed pierwszym miejscem poboru wody od strony m. Chróścina. Założono, że wodomierze rejestrujące zużycie wody dla budynków

mieszkalnych umieszczone zostaną w tych budynkach, w miejscach uzgodnionych z właścicielami i łatwo dostępnych dla odczytów.

Dokumentacja projektowa wykonywana w ramach zamówienia ma obejmować nawiertki z zasuwą przyłącza, łącznie z węzłem wodomierzowym,

zawierającym między innymi zawór antyskażeniowy. Z realizacji wyłączono przyłącza za wyjątkiem przyłącza do ADM Szamotuły, jednakże

lokalizację nawiertak należy uzgodnić w miejscu optymalnym dla dalszego poprowadzenia przyłączy wodociągowych w kierunku budynków. W

ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i wykonać likwidację węzła w studni wodomierzowej na działce nr 843/7 w Chróścinie

Nyskiej z połączeniem rurociągu przed i za węzłem wodomierzowym po likwidacji węzła wodomierzowego. Oferta Wykonawcy ma zawierać
koszty z odrębnym podaniem kosztu dokumentacji projektowej i wykonania przyłącza DN 90 mmm do ADM Szamotuły. Szczegółowe wymagana

Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. 2.

Wykonanie zadania obejmuje również:  organizację i zagospodarowanie placu budowy,  obsługę geodezyjna prowadzonych robót, 

wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi, deklaracjami

zgodności i innymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania na zastosowane materiały i urządzenia wraz z ich wykazem,  przygotowanie

wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym wszystkie próby i sprawdzenia (sanepid), 

wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym

zakresie,  przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111100-9, 45111200-0, 45233000-9, 45310000-3, 45316100-6, 45231400-9

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: 02/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2665755.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

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

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacji Wod.Kan Gaz. i Elektrycz. s.c. Krystyna Podpora Krzysztof Podpora

Email wykonawcy: ziwkgie@o2.pl

Adres pocztowy: Radzikowice 6

Kod pocztowy: 48-381

Miejscowość: Goświnowice

Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

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 3278878.65

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3278878.65

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4753040.51

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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2665755.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

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

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacji Wod.Kan Gaz. i Elektrycz. s.c. Krystyna Podpora Krzysztof Podpora

Email wykonawcy: ziwkgie@o2.pl

Adres pocztowy: Radzikowice 6

Kod pocztowy: 48-381

Miejscowość: Goświnowice

Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3278878.65

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3278878.65

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4753040.51

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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