
Ogłoszenie nr 500275666-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

Urząd Gminy w Karsinie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość

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
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Gmina Karsin, współfinansowany jest
w ramach działania 11.03. Gospodarka wodno-ściekowa dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613059-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500219846-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000, ul. ul. Długa  222,
83440   Karsin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 873 322, e-mail ug@karsin.pl, faks
586 873 120.
Adres strony internetowej (url): www.karsin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 271.17.2018

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. Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana jako grawitacyjno-tłoczna.
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Przewidziano budowę łącznie około 5,84 km sieci w tym około 3,31 km sieci grawitacyjnych,
około 2,52 km rurociągów tłocznych oraz 4 przepompownie sieciowe. Wybudowana sieć włączy
się do istniejącego systemu w miejscowości Osowo. Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej
zastosowane zostaną: • rury kanalizacyjne Dn200 /200x5,9mm SDR 34 SN8/ wykonane z litego
PVC /wg PNEN1401:1999/, łączone na kielichy z uszczelką gumową. • Studzienki rewizyjne -
przelotowe będą wykonane z rur betonowych DN1000mm lub PP 425mm. • Studnie należy
zaopatrzyć we włazy żeliwne D400 typu ciężkiego. • Dla studni posadowionych w pasach dróg
zastosowane zostaną betonowe pierścienie odciążające. • Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na
terenie działek zostanie wykonana w układzie ciśnieniowym z rur PE 100 SDR 11 fi 90 / 8,2
mm. • Przewody kanalizacji tłocznej będą odprowadzały ścieki z sieciowych przepompowni
ścieków. • Zostanie wykonany kolektora tłocznego z rur PE 100 SDR 11 fi 90 / 8,2 mm,
zgrzewany doczołowo. Sieć zaprojektowano głównie w pasie publicznych i wewnętrznych dróg
gminnych. W miejscach trudnodostępnych przewiduje się przejścia siecią metodą przecisku
sterowanego. Pożądane terminy wykonywania etapów budowy: • Etap I – do 15 listopada 2018 r.
– obejmujący budowę sieci tłocznej od studni SR3 do przepompowni PP2, sieć grawitacyjną od
studni S29 do SR2 i odcinek od studni S113 do SR1 (bez przepompowni i przyłączy). • Etap II –
do 30 kwietnia 2019 r. – obejmujący budowę sieci tłocznej i grawitacyjnej w obrębie
geodezyjnym Osowo do studni SR3. • Etap III - do 15 lipca 2019 r. - pozostałe prace oraz
zakończenie całości zadania. 2. Organizacja robót budowlanych: Z uwagi na fakt, że roboty
wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na obecność różnych istniejących
instalacji, elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej itp. Przed przystąpieniem do wykonywania
robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie ustalić, przy pomocy przedstawicieli
poszczególnych gestorów mediów, przebieg istniejących instalacji w obrębie placu budowy i w
jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji należy sporządzić spis instalacji
użytkowanych i wyłączonych z użytkowania. Spis ten powinien zostać zawarty w protokole
podpisanym przez wszystkie strony. Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania
budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek
wykonywania przez niego robót oraz winien wykonać wszystkie zmiany konieczne do
ostatecznego przywrócenia sieci do stanu pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności
czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych instalacji. 3. Szczegółowy zakres robót
określają dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
(STWiOR) oraz przedmiary robót opracowane na zlecenie Zamawiającego stanowiące integralną
część niniejszej SIWZ. 4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot
zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45230000-8, 45231300-8, 45232440-8. 5.
Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku
jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w
tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują
rozwiązania przedstawione w STWiOR, a dopiero w następnej kolejności zastosowane w
projekcie oraz przedmiarach robót i dodatkowych opisach. 6. Do wykonania zamówienia
Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u
renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i
jakościowych nie gorszych niż określone w STWiOR i dokumentacji projektowej. Występujące
w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, 7.
Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów
odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN
(normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w
stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w
budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 8. Tam, gdzie na
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rysunkach, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót, Projektach
Budowlano - Wykonawczych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30
ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje
zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia
oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w
dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu
naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
9. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez
równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry
techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach
technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także
kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej
technologii. 10. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45232440-8

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: 19/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1910242.00
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
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELEKTRO-CAL Sp. z o.o.
Email wykonawcy: elektrocal@elektrocal.pl
Adres pocztowy: Zajączkowo 28
Kod pocztowy: 83-111
Miejscowość: Miłobądz
Kraj/woj.: pomorskie

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: WOD-BUD Stanisław Nilek
Email wykonawcy: wodbud.nilek@gmail.com
Adres pocztowy: ul. 4 Marca 2
Kod pocztowy: 83-440
Miejscowość: Karsin
Kraj/woj.: pomorskie

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 2419999.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2419999.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2981150.42
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: 19

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
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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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