Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120399/01 z dnia 2021-07-20

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową gminnej sieci wodociągowej w
miejscowości Krzywe Koło.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUCHY DĄB
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675043
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 17
1.5.2.) Miejscowość: Suchy Dąb
1.5.3.) Kod pocztowy: 83-022
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański
1.5.7.) Numer telefonu: 58 355 68 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@suchy-dab.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchy-dab.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zamowienia.suchy-dab.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową gminnej sieci wodociągowej w
miejscowości Krzywe Koło.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61cf16b9-a8e9-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120399/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20 11:15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044740/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.03.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1900000 PLN
4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1544715,45
PLN
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody wyposażonego w instalację wod-kan,
grzewczą, wentylacyjną i elektryczną, na który składają się:
a) Budynek główny – hala technologiczna
b) Pomieszczenie socjalne
c) Pomieszczenie techniczne
d) Przestrzeni komunikacyjnej
e) WC
1.2. Montaż w nowym budynku nowych urządzeń technologicznych służących do uzdatniania
wody: dwóch filtrów ciśnieniowych, areatora dynamicznego, instalacji sprężonego powietrza,
instalacji pneumatycznego sterowania pracą armatury, zestawu pompowego II- stopnia,
osuszaczy powietrza, instalacji do usuwania fluorków wraz z orurowaniem, aparaturą kontrolną i
armaturą towarzyszącą.
1.3. Rozbiórka istniejącego budynku stacji uzdatniania wody.
1.4. Niwelacja terenu pod projektowaną inwestycję.
1.5. Budowa zewnętrznego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej V=114 m3 o konstrukcji
stalowej, ocieplanej, posadowionego na żelbetowym fundamencie.
1.6. Demontaż istniejących pomp głębinowych w studniach S1a.
1.7. Demontaż istniejących zbiorników popłuczyn i budowę instalacji i przyłącza kanalizacyjnego
do odprowadzenia popłuczyn i ścieków sanitarnych z zaplecza sanitarnego stacji do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej.
1.8. Budowa na terenie ujęcia nowych rurociągów technologicznych wody i wód popłucznych
pomiędzy studniami, budynkiem stacji i zbiornikiem retencyjnym.
1.9. Budowa dróg wewnętrznych, chodników i ogrodzenia posesji.
1.10. Wymiana jednej istniejącej obudowy studni głębinowej Sg1A z podziemnej na nową typu
naziemnego.
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1.11. Wymiana pomp głębinowych w studniach wraz z orurowaniem i osprzętem hydraulicznym i
elektrycznym.
1.12. Modernizacja istniejącego układu pomiarowego ze zwiększeniem mocy zamówionej.
1.13. Demontaż rozdzielnicy głównej i montaż nowej wyposażonej w sterownik programowalny z
panelem operatorskim umożliwiającym lokalne zarządzanie obiektem.
1.14. Montaż systemu alarmowego i monitoringu.
1.15. Montaż instalacji odgromowej.
1.16. Budowa nowych elektrycznych instalacji zewnętrznych na terenie stacji.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody
45321000-3 - Izolacja cieplna
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.5.5.) Wartość części: 1573559,16 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przebudowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej przeznaczonej do obsługi istniejącej
zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów produkcyjnych na którą składa się:
2.1. Zastąpienie istniejących rur wodnych azbestocementowych nowymi wykonanymi z trwałych i
bezpiecznych materiałów, posiadających dopuszczenia do stosowania dla przemysłu wody do
celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz na cele produkcyjne w sektorze artykułów
spożywczych
2.2. Zmiana średnicy rur umożliwiającą zwiększenie wydajności sieci wodociągowej
2.3. Uzyskanie wydajności wodnej wodociągu w zakresie spełniającym obowiązujące przepisy
ochrony pożarowej
3. Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy wodnych w
granicach pasa drogowego od stacji uzdatniania wody w kierunku istniejącej zabudowy
mieszkaniowej w Krzywym Kole do miejsca połączenia nowej sieci z istniejącą.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.5.5.) Wartość części: 326440,84 PLN
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie
zamówienia jeśli cena lub koszt najkorzystniejszej ofery lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1907355,58 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2804400 PLN
Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 282900,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 402148,50 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 282900,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: E.B.I. GreenSky Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8781804506
7.3.3) Ulica: 1 Maja 63
7.3.4) Miejscowość: Wąbrzeźno
7.3.5) Kod pocztowy: 87-200
7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-19
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 282900,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 320 dni
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w
art. 95 ustawy
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