
Ogłoszenie nr 500146016-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy
Kłodzkiej: Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Starej

Bystrzycy

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
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona środowiska w
tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557653-N-2018

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 020793982, 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 sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Bystrzycy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/ZWiK/P/2018

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 sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji
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sanitarnej w Starej Bystrzycy” jest przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji
sanitarnej na terenie Starej Bystrzycy, które zostaną włączone do istniejącej sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej. Teren objęty inwestycją leży w miejscowości Bystrzyca Kłodzka – obręb
Centrum oraz Starej Bystrzycy obręb wieś. gm. Bystrzyca Kłodzka. Projektowane sieci:
wodociągowa i kanalizacyjna położone są w pasach drogowych - będących we władaniu
Starostwa Powiatowego – Zarządu Dróg Powiatowych i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej oraz pod
potokiem Bystrzyca Kłodzka będącego w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie RZGW w Kłodzku. Zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa
odbierać będzie ścieki bytowo gospodarcze z poszczególnych działek objętych zabudową
istniejącą i planowaną w Starej Bystrzycy i odprowadzać je do istniejącej kanalizacji komunalnej
w Bystrzycy Kłodzkiej a następnie na miejską oczyszczalnię ścieków. Ważne informacje
techniczne dla sieci kanalizacyjnej: - zagłębienie projektowanej kanalizacji od 1,20 do 3,5 m; -
kanały główne z rur kielichowych o pogrubionych gładkich ściankach (SN8) ponieważ prawie w
całości rurociągi będą układane w drogach ziemnych lub asfaltowych; - spadek kanałów
głównych wynosi co najmniej 5 ‰ (wyjątkowo 4,3 ‰), w przypadku kanałów bocznych jest to
10 ‰ lub więcej; - wykonanie przejść poprzecznych metodą przewiertu lub przecisku dla
projektowanych rurociągów ciśnieniowych kanalizacji pod ciekiem Bystrzyca Kłodzka; - na
całej długości sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury
taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach
zadania planuje się budowę: • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 – ok. 4 555,6 m, •
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160 – ok. 1 308,5 m, • kanalizacji ciśnieniowej fi 50 – ok
130,0 m, • kanalizacja ciśnieniowej fi 75 – ok. 194,8 m, • kanalizacja ciśnieniowej fi 90 – ok.
112,5 m, • kanalizacja ciśnieniowej fi 110 – ok. 191,7m, • przepompowni ścieków – 5
kompletów. Podane długości sieci kanalizacyjnej są przybliżone, a Wykonawca robót musi
uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Zaprojektowana sieć
wodociągowa zostanie włączona do przebiegającego przez Starą Bystrzyce rurociągu
magistralnego dostarczającego wodę z ujęcia „Sztolnie” w Młotach do zbiornika w Bystrzycy
Kłodzkiej. Woda z ujęcia „Sztolnie” w Młotach jest wodą nie wymagającą uzdatniania o
parametrach fizykochemicznych, odpowiadającą wymaganiom dla wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaprojektowane
odcinki w drodze powiatowej i w drogach gminnych zostaną wyposażone w zasuwy sekcyjne
miękouszczelnione, klinowe z gładkim i wolnym przelotem oraz hydranty nadziemne
zabezpieczone przed złamaniem. Sieć wodociągowa została zaprojektowana w układzie
pierścieniowym wraz z odgałęzieniami. Ważne informacje techniczne dla sieci wodociągowej: -
wodociąg należy układać z przykryciem co najmniej 1,5 m; - wykonanie przejść poprzecznych
metodą przewiertu lub przecisku dla projektowanych odcinków wodociągu pod ciekiem
Bystrzyca Kłodzka w rurach osłonowych; - zaleca się także wykonanie przewiertów /
przecisków (bez rur ochronnych) pod istniejącymi przepustami kamiennymi w rejonie
skrzyżowania ulic Górna i Bystrzycka (analogicznie jak przy kanalizacji tłocznej); - wszystkie
materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu
Higieny; - na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę
ostrzegawczo - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach
wodociągu planuje się budowę: - sieć wodociągowa fi 90, 110 i 160 – ok. 4 514,18 m, -
przewody fi 40 i 63 – 2 520,6 m. Podane długości sieci wodociągowej są przybliżone, a
Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych
długości. Uwagi ogólne: Dla projektowanego przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
tym lokalizacji pompowni ścieków wykonano rozpoznanie warunków geotechnicznych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie płytkiej wody gruntowej o zróżnicowanym
poziomie. Na całej długości projektowanej sieci poziom wód gruntowych waha się od 1,0 do 2,0
m i może podlegać okresowym zmianom. Należy liczyć się z koniecznością pompowania wody z
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wykopów, stosowaniem igłofiltrów oraz ścianek szczelnych przy budowie pompowni. WAŻNE:
Kluczowymi częściami zamówienia są przewody kanalizacyjne i wodociągowe w ciągu drogi
powiatowej nr 3236 D. Zamawiający żąda od Wykonawcy zadania wykonania w pierwszej
kolejności kluczowych części zamówienia, ze względu na toczącą się przebudowę drogi
powiatowej nr 3236 D (Spalona-Bystrzyca Kłodzka). Niezwłocznie po podpisaniu umowy na
wykonanie niniejszego zadania, należy uzgodnić harmonogram prac w drodze powiatowej z
Zamawiającym i wykonawcą przebudowy drogi w ramach projektu „Poprawa dostępności
transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w
Kłodzku. Po wykonanych pracach budowlanych w drodze powiatowej, również w uzgodnieniu
jw. należy wykonać regulacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostosowując je do
nowej nawierzchni wykonanej w ramach przebudowy drogi. Kluczowe części zamówienia
powinny zostać wykonane do końca 2018 roku.

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: 15/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9097000.00
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: 
1
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:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: KONSORCJANT I (LIDER KONSORCJUM):
Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Spółka z ograniczoną
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odpowiedzialnością KONSORCJANT II: JATAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: pwm@pro.onet.pl
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 11189310.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11189310.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11189310.00
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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