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Ogłoszenie nr 510255162-N-2019 z dnia 25-11-2019 r.
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Budowa
oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539783-N-2019
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 24108075900000, 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:
„Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3/2019
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 budowie i wyposażeniu
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 230 m3/dobę wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej Załącznik nr 7 do specyfikacji.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Podstawowe roboty technologiczne:
pompownia ścieków, budynek technologiczny, pompownia pośrednia, reaktor biologiczny,
zbiornik osadu nadmiernego, stacja zlewna ścieków dowożonych, pompownia wody
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technologicznej, biofiltr, przewody technologiczne międzyobiektowe, b) Roboty budowlane:
budynek technologiczny, reaktor biologiczny, zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik ścieków
dowożonych, fundamenty dla biofiltra i agregatu prądotwórczego, c) Roboty instalacyjne:
instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacji. d) Roboty elektryczne: instalacje
elektryczne oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. e) Odwodnienie wykopów: koszty
odwodnienia wykopów w czasie budowy f) Rozbiórki istniejących obiektów: zakres rozbiórek
został wskazany w dokumentacji projektowej (kosztorys rozbiórki.pdf) i obejmuje rozbiórkę
istniejącego ogrodzenia, placu składowego i śmietnika oraz istniejącego budynku
technologicznego; zakres ten jest niezbędny dla realizacji zadania z uwagi na konflikt
przestrzenny w usytuowaniu obiektów g) Roboty drogowe i ogrodzenie: roboty drogowe na
terenie oczyszczalni, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu, wycinka drzew i nasadzenia,
zagospodarowanie zieleni Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w
załączniku nr 7 do SIWZ, obejmującym dokumentację projektową wraz ze specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót zawarty w załączniku nr 7
do SIWZ ma wyłącznie charakter pomocniczy – nie ujęcie w przedmiarze robót poszczególnych
pozycji wynikających z dokumentacji projektowej nie stanowi podstawy do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace
wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata (36 miesięcy) od daty końcowego odbioru prac.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać w imieniu
Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz pozwolenie wodno-prawne dotyczące
budowanej oczyszczalni. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji warunków
przyłączenia przedmiotu umowy do sieci elektroenergetycznej. 5. Zamawiający informuje, że w
celach związanych z rozruchem i uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych oczyszczalnia
stanowiąca przedmiot zamówienia może być w każdym czasie zasilona ściekami
doprowadzonymi do dotychczasowej oczyszczalni, funkcjonującej na miejscu budowy, która
podlega rozbiórce w ramach przedmiotu zamówienia. 6. Wszystkie materiały i odpady
pochodzące z rozbiórek i prowadzonych robót, w tym z wycinki drzew, likwidacji istniejącego
budynku i ogrodzenia Wykonawca powinien zutylizować w ramach ceny ofertowej, a
Zamawiający nie będzie wymagał przekazywania mu wybranych elementów. Podobnie po
stronie Wykonawcy jest wywóz i utylizacja osadów z oczyszczalni i zbiornika dotychczasowej
oczyszczalni, która podlega rozbiórce w ramach przedmiotu zamówienia. Koszty obsługi i
eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków do momentu jej wyłączenia z użytkowania ponosi
Zamawiający i nie należy uwzględniać ich w ofercie. 7. Koszt ewentualnych opłat
administracyjnych z tytułu wycinki drzew będzie obciążał podmiot, na rzecz którego organ
wydał decyzję administracyjną w przedmiocie wycinki drzew i krzewów, czyli Zamawiającego.
Przedmiot nasadzeń zastępczych, stanowiący część przedmiotu zamówienia, będzie objęty
gwarancją i rękojmią ze strony Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45252100-9
Dodatkowe kody CPV: 45252200-0, 45200000-9, 45100000-8, 45000000-7, 45232421-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5721533.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o.
Email wykonawcy: abt@abt.pl
Adres pocztowy: ul. Bór 139
Kod pocztowy: 42-202
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie
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 7257000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7257000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9212132.29
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
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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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