
Ogłoszenie nr 510155047-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.  

Gmina Grodziec: Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie 

oczyszczalni ścieków w Grodźcu 

 

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  

Zamówienie realizowane jest w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020” operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 548076-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Grodziec, Krajowy numer identyfikacyjny 31101908800000, ul. Główna  17, 62-

580  Grodziec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2485500 w. 25, e-mail 

przetargi@grodziec.pl, faks 63 307 70 05.  

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

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w 

Grodźcu  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IP.271.1.2.2019  

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:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

decyzji administracyjnych oraz wybudowanie SBR-u o przepustowości Qśrd – 300 m3/d, jak i 

włączenie reaktora w ciąg technologiczny oczyszczania ścieków do oczyszczalni ścieków 

typu SBR zlokalizowanej w miejscowości Grodziec, gm. Grodziec, obręb Grodziec, działka 

nr 529/2. (łączna przepustowość oczyszczalni 600 m3/d). Szczegółowy opis i zakres 



przedmiotu zamówienia, wraz z wytycznymi oraz z opisem stanu istniejącego zawarte są w 

Programie funkcjonalno-użytkowym – załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. Rozwiązania 

projektowe muszą być ściśle związane z rozwiązaniami założonymi i opisanymi w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Zakres zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu wstępnego i 

uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego,- wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej (w tym dokumentacja geotechniczna) i uzyskanie wynikających z przepisów: 

opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,- wykonanie 

kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz STWiOR,- wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) wszystkich robót 

budowlanych, prac montażowych, - pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i 

inwentaryzacji powykonawczej oraz wierceń geologicznych, - opracowanie niezbędnych 

instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji, - opracowanie dokumentacji 

powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45252127-4 

 

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71510000-6, 71354000-4, 71320000-7, 45000000-7, 

45111200-0, 45200000-9, 45231300-8, 45252200-0, 45310000-3  

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: 26/06/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 1624000.34  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  5  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5  

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: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „AUTOMATYK” 

Barbara Kondratowicz  

Email wykonawcy: biuro@automatyk.net.pl  

Adres pocztowy: Zbiersk Cukrownia 68/2  



Kod pocztowy: 62-830  

Miejscowość: Zbiersk  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

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 2147000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2147000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2825310.00  

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.  
 


