1z2

Ogłoszenie nr 500306532-N-2018 z dnia 24-12-2018 r.
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oczyszczania wód popłucznych w Stacji Uzdatniania
Wody w Nieborowicach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
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: 645612-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy
numer identyfikacyjny 241080759, ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. 32 332 71 58, e-mail ppk@plichowice.pl, faks 32 332 71 58.
Adres strony internetowej (url): ppk.pilchowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: komunalna osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oczyszczania wód popłucznych w Stacji Uzdatniania
Wody w Nieborowicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
5/2018
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:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu
instalacji oczyszczania wód popłucznych w Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji,
obejmujące: a) opracowanie dokumentacji projektowej, b) opracowanie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, c) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o
opracowaną dokumentację (łącznie z dostawą i montażem urządzeń i elementów wchodzących w
skład obiektu i ich uruchomienie), d) oddanie gotowego do użytkowania urządzenia wraz z
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dokumentacją. 2.Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia: a) Ilość wód popłucznych:
Q 150,00 m3/d w cyklach 50 m3/8h Qmax 35-50,00 m3/h b) Wykorzystanie istniejącego
zbiornika/osadnika o pojemności ok. 30 m3 c) Dodatkowy zbiornik wody popłucznej – o
pojemności wystarczającej do zabezpieczenia pracy instalacji przy cyklu płukania trwającym 1
godzinę. d) Technologia oczyszczania wody zapewniająca uzyskanie wody o parametrach
umożliwiających zrzut oczyszczonych wód popłucznych do zbiornika wody surowej. e)
Technologia uzdatniania wody powinna spowodować zmniejszenie ilości wód popłucznych (nie
nadających się do uzdatnienia, stanowiących ściek) o co najmniej 90%. Uzyskane ścieki winny
być gromadzone w istniejącym szambie o pojemności ok. 10 m3 lub nowym zbiorniku
(dostarczonym przez Wykonawcę) na czas do ich wywozu beczkowozem do oczyszczalni
ścieków 3. Szczegółowe parametry dotyczące funkcjonalności instalacji określone są w
Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 4. Okres gwarancji i rękojmi udzielany przez Wykonawcę
na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 3 lata
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45223200-8, 45231300-8, 45247270-3, 45330000-9,
74232200-6

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie wpłynęła żadna oferta.
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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