
Ogłoszenie nr 510156664-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.

Gmina Świerklany: Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Etap II:
zbiornik retencyjny wód opadowych

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: 551567-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540105434-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świerklany, Krajowy numer identyfikacyjny 27625900800000, ul.
Kościelna  85, 44-266  Świerklany, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
324 327 500, e-mail przetargi@swierklany.pl, faks 32 43 27 501. 
Adres strony internetowej (url): www.swierklany.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Etap II: zbiornik retencyjny
wód opadowych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RIZ.271.7.2019

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: 

3.2. Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków. Etap II: zbiornik retencyjny wód opadowych. 3.3. W ramach
inwestycji modernizacji oczyszczalni planowane jest posadowienie nowego
zbiornika retencyjnego w pobliżu już istniejącego, który będzie zbiornikiem
dodatkowym. Dodatkowo należy zabudować przepompownię ścieków na
istniejącym rurociągu kanalizacji doprowadzającej ścieki do istniejącego
zbiornika retencyjnego, poprzez którą ścieki będą przekazywane do zbiornika
ZR. 3.4. Roboty należy wykonać ściśle wg dokumentacji projektowej
stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 3.5. Zgodnie z ustawą Prawo
budowlane należy dokonać nw. formalności: a) dokonać zawiadomienia o
zakończeniu robót i zamiarze użytkowania obiektu właściwych terenowo
służb Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej oraz uzyskać pozytywne decyzje/zaświadczenia o braku
sprzeciwu w tym zakresie, b) dokonać zawiadomienia o zakończeniu robót i
zamiarze użytkowania obiektu do właściwego terenowo organu nadzoru
budowlanego oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 3.6.
Zamawiający informuje, iż z uwagi na przedmiot zamówienia w niniejszym
postępowaniu nie ma zastosowania przepis art. 29 ust. 5 Pzp. 3.7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w
załącznikach do niniejszej SIWZ: 3.7.1. dokumentacji projektowej, 3.7.2.
specyfikacjach technicznych, 3.7.3. opinii geotechnicznej, 3.7.4. istotnych
postanowieniach umowy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45240000-1

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45220000-5, 45231000-5, 45310000-3,
45320000-6, 45340000-2, 45400000-1

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: 26/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1618329.29 
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:  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: 
tak

Nazwa wykonawcy: NELLBAU Arkadiusz Rządkowski 
Email wykonawcy: nellbau@op.pl 
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 24B 
Kod pocztowy: 44-230 
Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny 
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

Nazwa wykonawcy: REDDO Piotr Trybała Przedsiębiorstwo robót
budowlano-instalacyjnych 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Krokusów 11 
Kod pocztowy: 44-152 
Miejscowość: Gliwice 
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 2042522.29 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2042522.29 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2042522.29 
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

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. 


