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Ogłoszenie nr 510077598-N-2020 z dnia 06-05-2020 r.

Gmina Grodziec: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 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 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 524494-N-2020

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.grodziec.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
IP.271.1.1.2020

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 jest wykonanie robót hydrogeologicznych i budowlanych na terenie
Stacji Uzdatniania Wody położonej w miejscowości Grodziec gm. Grodziec na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 368/1 obręb geodezyjny Grodziec. Zostanie wykonany
otwór hydrogeologiczny (S3) o głębokości 59 m.p.p.t. o wydajności ujęcia 70m3/h. Woda
przeznaczona zostanie do celów socjalno-bytowych. Zakres robót obejmuje: - odwiercenie
otworu studziennego nr 3 zgodnie z projektem robót geologicznych zatwierdzonym decyzją
Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2019 roku nr DSR-
I.7430.58.2019, - przeprowadzenie niezbędnych prób i badań laboratoryjnych, - nadzór
geologiczny i opracowanie wymaganej dokumentacji hydrologicznej powykonawczej otworu
studziennego nr 3, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej pompowni głębinowej
wody i obudowy otworu studziennego nr 3 wraz z kompleksowym podłączeniem do instalacji
Stacji Uzdatniania Wody (sieć wodociągowa i elektryczna), - wykonanie pompowni głębinowej
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wody, zainstalowanie obudowy otworu studziennego nr 3 z kompleksowym podłączeniem do
instalacji Stacji Uzdatniania Wody tj. łącznie z dostawą elementów i urządzeń wchodzących w
skład studni głębinowej, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej odwierconego otworu
studziennego i pozostałych prac, - uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni głębinowej
nr 3. 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 oraz przedmiarze robót na wykonanie robót.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262220-9

Dodatkowe kody CPV: 74271000-9, 45232152-2, 45232150-8, 45232200-4, 71320000-7,
45255110-3, 45231000-5

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: 28/04/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 154375.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: Inżynieria Środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz 
Email wykonawcy: l.kondratowicz@wp.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:
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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 236160.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 212869.95 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 236160.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

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. 


