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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253890-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Skawina: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2019/S 104-253890

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
KRS 0000296154
Radziszowska 11
Skawina
32-050
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Najder
Tel.:  +48 122761289
E-mail: monika.najder@zwik.skawina.pl 
Faks:  +48 122762165
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.skawina.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zadanie 3 Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie
Numer referencyjny: ZWiK/JRP/ZP-1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Radziszowska 11.

mailto:monika.najder@zwik.skawina.pl
www.zwik.skawina.pl
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Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „Gospodarka wodno ściekowa na terenie gminy Skawina -
etap II” i jest częścią pięciu zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego Projektu, a w ramach
niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie 3 Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie".

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Najtańsza oferta: 1 453 092.48 PLN / Najdroższa oferta: 2 497 759.93 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45232400
45232151
45232152
45231100
45111300
45233140
45233200
45111291

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Skawina, rejon ul.Wyspiańskiego w Skawinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „Gospodarka wodno ściekowa na terenie gminy Skawina -
etap II” i jest częścią pięciu zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego Projektu, a w ramach
niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie 3 Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie”.
Powyższe zadanie jest częścią projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – etap II”
dla którego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie uzyskało dofinansowanie w ramach
działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Parametry, zakres i lokalizacja zamówienia:
Lokalizacja inwestycji – w ramach kontraktu wykonane zostanie zadanie polegające na budowie nowej sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie.
Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej:
— z rur PCV-U Ø200 o ściankach litych (niespienionych) o sztywności obwodowej SN12. Złączki dwukielichowe
PCV-U SN12 powinny być wykonane metodą wtrysku. Rury PCV typu ciężkiego SN12, SDR 34 SLW 60, o
ściankach pełnych niespienionych i odpowiednie do nich kształtki,
— z rury PE 100 Ø315, SDR 17,
— z rur kamionkowych przeciskowych V4A 200-300 mm, glazurowanych o wytrzymałości 80 kN/m, łączone na
mufę ze stali molibdenowej z uszczelką kauczukową- elastomerową.
Łączna długość kanalizacji: 1,0 km
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Przepompownia ścieków wykonana zostanie w formie studni żelbetowej o średnicy 1500 mm, przykrytej płytą z
otworem na właz (stal kwasoodporna, zamykany na kłódkę). W pompowni przewiduje się montaż dwóch pomp
zatapialnych, z których 1 stanowi 100 % rezerwy. Jedna z pomp będzie wyposażona w zawór płuczący.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 25
Cena - Waga: 75

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - nr umowy
o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0302/17-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy
Skawina – Etap II”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 038-086663

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Zadanie 3 Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/05/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86663-2019:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0000546744
Mochnaczka Wyżna 118
Krynica-Zdrój
33-380
Polska
Tel.:  +48 184761746
E-mail: przetargi@machnik.pl 
Faks:  +48 184778705
Kod NUTS: PL218
Adres internetowy: www.machnik.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 453 135.90 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1.W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego,
udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu,
a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy
Skawina do 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu
wartości zamówienia podstawowego w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:przetargi@machnik.pl
www.machnik.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy PZP.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio

