
Ogłoszenie nr 510420213-N-2021 z dnia 02.03.2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej:
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej i

wodociągu w ul. Polnej w Bystrzycy Kłodzkiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

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: 773238-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej, Krajowy numer identyfikacyjny
02079398200000, ul. Młynarska  4, 57-500  Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 811740, e-mail
sekretariat@zwikbystrzyca.pl, faks 74 811 41 26.
Adres strony internetowej (url): www.zwikbystrzyca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Polnej w Bystrzycy
Kłodzkiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/ZWiK/P/2020

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:

Przedmiotem zamówienia pn.: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu
w ul. Polnej w Bystrzycy Kłodzkiej” jest budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową na
terenie miasta Bystrzyca Kłodzka w ul. Polnej. Zadania należy wykonać i zakończyć w takim terminie, aby możliwe było zrealizowanie projektu
gminy Bystrzyca kłodzka pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 119715D, 119684D wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul.
Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej”. Zadanie przebudowy drogi dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych i zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym - termin zakończenia rzeczowego zadania przypada na koniec maja 2021 r. Teren objęty inwestycją
leży w miejscowości Bystrzyca Kłodzka w obrębie geodezyjnym Centrum. Obejmuje działki prywatne, działki gminne, ciągi
komunikacyjne/drogi w zarządzie Gminy.W ramach zadania zaprojektowano i należy wykonać: 1) kanalizację grawitacyjną sanitarną, która
odbierać będzie ścieki bytowo gospodarcze z poszczególnych działek objętych zabudową istniejącą oraz odprowadzać je do istniejącej
kanalizacji komunalnej w Bystrzycy Kłodzkiej, a następnie na miejską oczyszczalnię ścieków; ważne informacje techniczne dla sieci
kanalizacyjnej: ø160, ø200 długość ok. 380 m, 28 studzienek, 2)kanalizację grawitacyjną deszczową ø400 i ø200, która odbierać będzie wody
deszczowe z drogi i z sąsiednich działek, a następnie odprowadzać je do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego; w ramach
zadania należy odcinek ok. 310 m przebudować (stary kolektor rozebrać i usunąć), na kanalizacji zabudować 17 studzienek (w tym 9 szt. z
wpustami) i 6 szt. wpustów ulicznych, 3)wodociąg o średnicy ø160 – ok. 270 m i ø110 – ok. 15 m, z zabudowanymi 3 szt. hydrantami,
wodociąg zostanie połączony z siecią w ul. Strażackiej, wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty
Państwowego Zakładu Higieny, a na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczo -
lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. Podane długości sieci kanalizacyjnej są przybliżone, a Wykonawca robót musi
uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Dodatkowo, należy uwzględnić również, że wykopy wykonywane
będą w gruncie kat. III – VI.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231000-5

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45200000-9, 45111000-8, 45110000-1, 45100000-8

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: 18/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1500000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: JATAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - LIDER
Email wykonawcy: office@jatax.pl
Adres pocztowy: ul. Świerkowa 24
Kod pocztowy: 57-300
Miejscowość: Kłodzko
Kraj/woj.: dolnośląskie

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

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Melioracyjna 3
Kod pocztowy: 57-200
Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
Kraj/woj.: dolnośląskie

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 984000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 984000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1361610.00
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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