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Ogłoszenie nr 500182835-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.
Gmina Ornontowice: PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ – budowa oczyszczalni ścieków – etap I
(wykonanie komory)
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: 583533-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ornontowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27625775900000, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 323 306 222, e-mail zp@ornontowice.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ornontowice.pl; www.ornontowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ – budowa oczyszczalni ścieków – etap I (wykonanie komory)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZWBZP.271.00012.2018
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:
Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie komory wylotowej K1ZR wraz z murem oporowym Mo1. Przed przepustem
pod drogą do Bekszy należy przewidzieć pompowanie wody potoku na czas niezbędny do wykonania komory K1ZR i
krótkiego odcinka do przepustu. Komora K1ZR Komora K1ZR w km 1+208 „Potoku od Solarni” ujmuje istniejący wylot
kanalizacji deszczowej kd 600mm, która służy do odwodnienia drogi powiatowej ul. Zwycięstwa w Ornontowicach, komora
stanowi również przekroczenie dla wlotu ścieków bytowo gospodarczych surowych φ315mm do zbiornika retencyjnego
2xφ800mm na oczyszczalni ścieków, do komory K1ZR zostaną również włączone dreny odwaniające 2xφ160 kdd1
lewobrzeżny i kdd2 prawobrzeżny. Komora wykonana będzie jako prostopadłościenny monolityczny zbiornik żelbetowy o
nieregularnym kształcie pięciokąta, ze ścianami dostosowanymi do wlotów poszczególnych kanałów. Włazy żeliwne z napisem
„GMINA ORNONTOWICE – KANALIZACJA DESZCZOWA” - 3szt. Mury oporowe zabezpieczające wlot i wylot
zarurowania potoku Mur oporowy Mo1 Celem zabezpieczenia wylotu odcinka zarurowania potoku o profilu gardzielowym do
istniejącego przepustu φ2000mm pod drogą do Bekszy zaprojektowano mur oporowy Mo1 o wymiarach 4,2x6,0m.
Przewidziano częściową rozbiórkę skrzydeł istniejącego przepustu w kształcie trójkąta o wymiarach 2,5x1,6m i grubości
0,25m. Uwagi: - Dokumentacja projektowa dotyczy całości zadania. Niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie I etapu
całego zadania, tj. wykonania komory K1ZR wraz z murem oporowym Mo1. - Po zakończeniu robót przyległy teren zostanie
wyrównany, splantowany i obsiany trawą, - Organizacja zaplecza budowy jak i jego likwidacja oraz zlecenie nadzorów
branżowych w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym leży w gestii Wykonawcy. - Inwestor wypożyczy Wykonawcy
formę włazu kanalizacyjnego z napisem „GMINA ORNONTOWICE” - „KANALIZACJA DESZCZOWA” na podstawie
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którego należy wykonać włazy do studni. - Należy uwzględnić czyszczenie oraz udrożnienie istniejących przepustów. - Po
zakończeniu wszystkich prac należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. - Zadanie należy wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót załączonymi do niniejszej specyfikacji. - Wykonawca zadania będzie brał
udział w cotygodniowych spotkaniach z Inwestorem na placu budowy, w tzw. „RADACH BUDOWY”. - Kierownik Budowy
zobowiązany jest do złożenia pisemnego cotygodniowego raportu z przebiegu prac, począwszy od podpisania umowy. Każdy z
raportów powinien być zatwierdzony przez stronę Zamawiającą. Raport za miniony tydzień należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego najpóźniej do godz. 24.00 w każdy poniedziałek po przepracowanym tygodniu (pisemnie lub skan mailem).
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich
parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej
materiałów są wartościami minimalnymi. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku
do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. Opisując przedmiot zamówienia
przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej
SIWZ. Podwykonawcy: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców. 4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy paragrafy od 13 do 18 (załącznik nr 7 do SIWZ)
6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 b pkt 8 ustawy), który podlega
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. Wymagania art. 29 ust. 5
ustawy: uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie
pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: robotników
budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót, m.in. czynności
związane z robotami ziemnymi w zakresie robót wykonywanych sprzętem budowlanym (koparkami, spycharkami), ręczne
roboty ziemne, roboty montażowe, roboty rozbiórkowe, czynności związane z transportem materiałów, czynności związane z
murowaniem i zbrojeniem. Warunki gwarancji – min. 60 miesięcy gwarancji na wykonawstwo, materiały i urządzenia licząc od
dnia ostatecznego odbioru. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę
gwarancji. Uwaga: Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia,
specyfikacją oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 9 do SIWZ – Dokumentacja projektowa wraz ze
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-8, 45112000-5, 45230000-8, 45231000-5, 45233000-9

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
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Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie, z którym zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę
do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert,
złożona została jedna oferta: oferta nr 1 Konsorcjum firm: Lider: Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski,ul. Tulipanowa
38, 44-264 Jankowice Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska ul.
Tulipanowa 38, 44-264 Jankowice; Cena oferty brutto: 460 000,00 zł. Oferta z najniższą ceną to oferta nr 1 konsorcjum firm:
Firma Budowlana D-ART i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO, złożona na cenę 460 000,00 zł. Natomiast kwota
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej, wobec czego postępowanie zostaje unieważnione.
Zamawiający odstąpił od oceny ofert oraz wezwania wykonawców do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, ze względu na fakt, iż pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
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.
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