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Ogłoszenie nr 500037455-N-2018 z dnia20-02-20l8 r.

Zaklad EnergeĘki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.3

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Choroszcz

-zadanie- budowa kanalizacji sanitarnej wrazz bocznymi odgałęzieniami sieci do granicy
pasa drogowego w ul. Rerydenckiej, Skrajnej i Sadowej w Porosłach gm. Choroszcz

OGŁOSZENIE o [JDZLF,LFNIU ZAMÓwrnNrł - RoboĘ budowlane

Zamieszczanie o głoszenia :
obowiązkowe

Ogłoszenie doĘczyz
zamówienia publicznego

Zamówienie dotycry projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Pro gram Rozwoj u \Obszarów Wiej skich na lata 20 I 4 -2020,,Go spodarka wodno - śc iekowa "

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 506446-N-20 l 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BiuleĘnie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 50002 1 08 1 -N-20 1 8

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zal<ł,ad Energe§ki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.,

Krajowy numer iden§fikacyjny 5035018400000, ul. ul. Sienkiewicza ,16070
Choroszcz,woj. podlaskie, państwo Polska, tel, 857 191 108, e-mail zec_xl@wp.pl, faks
857 191 108.

Adres strony internetowej (url) : www. zec-choro szcz.pl
I.2) R:ODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO :

ZamawiającyudzielĄącyzamówieńsęktorolvych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1 ) Nazwa nadana zamówien iu przez zamawiaj ącego :

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy
Chotoszcz - zadanie- budowa kanalizacji sanitamej wTaz z bocznymi odgałęzieniami sieci
do granicy pasa drogowego w ul. Rezydenckiej, Skrajnej i Sadowej w Porosłach gm.

choroszcz
Numer referencyj ny (j eżeli dotyczy) :

ZP.|.01.20l8
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II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i iloŚĆ dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowanią i wymagań ) aw prrypadku
partnerstwa innowaryjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rezydenckiej,

Skrajnej i Sadowej w Porosłach gm. Choroszcz, w szczególności obejmuje wykonanie: -

ul. Skrajna: kanał grawitacyjny - DN2O0PCY L:214,4m; 5 szt. bocmych odgałęzień sieci

DNl60 lprryŁączyldo granicy pasa drogowęgo; - ul. Rezydencka: kanał grawitacyjnY -

DN2O6pCV L:662,3m;20szt. bocznych odgaŁęzień sieci DN160 lprzyłączyl do granicy

pasa drogowego .; kanał tŁoczny - DN9OPE L:l86,3m; pompownia ścieków - szt. I nr P9

ul. Sadowa: kanał grawitacyjny - DN2O0PCV L:566,0m; I7szt. bocznych odgałęzień sieci

DN 160 lprryłączyldo granicy pasa drogowęgo, kanał tłoczny - DN63PE L:I93m;
pompownia ścieków - sń.l nr P10 Szczegółowy zakres robót zawierajądokumentacja

projektowa orazprzedmiar robót Zńączniknr 8 do SIWZ. Wyjaśnienia dot. zah,ręsu robót

do wykonania zgodnie zzńączonądokumentacjąZaL<resy kanalizacji sanitarnej do

wykonania: . ul. Sadowa: - projekt budowlany ,,kana|izacja sanitarna z pompowniami

ścieków -etap 2,, arkusz 1 3/1 5 od b29-kR 1 0 do d4 ze zmianami zgodnie z projektem

budowlanym,, kanalizacja sanitarna w pasach drogowych z odejściami bocznymi do

granicy pasa drogowego w ul. Rezydencka i Sadowa w miejscowości Porosły"- arkusz ll2
od b29-kR 10 do s6, s7 do d11. . ul. Rezydencka - projekt budowlany ,,kanalizacja
sanitarna z pompowniami ścieków -etap 2 ,, arkusz l4l15 odbl9a do aI7 iP9do a5 zę

zmianarrńzgodnie z projektem budowlanym,,kanalizacja sanitarna w pasach drogowych z

odejściami bocmymi do granicy pasa drogowego w ul. Rezydencka i Sadowa w

miejscowości Porosły"- arkusz 2l2 odal6 do s9,k9- tr1 - projekt budowlany ,, sieci

kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi do granicy drogi od al8 do a20- arkusz IlL'
ul. Skrajna - projekt budowlany ,,kanalizacja sanitarna z pompowniami ścieków -etaPŻ ,,

arkusz 15/15 od a5 do aII i a7 do alż. . ująć wykonanie ipodłączenie przepompowni

ścieków P9 i Pl0 RoboĘ maj być wykonane zgodnie z STWiOR lZałącznlki nr 9 do

SIWZ/. Ogólne wyĘczne wykonawstwa i odbioru. Zakłęs rzęczory prac objęĘch

niniejszym opracowaniem będą wykonywane i odbierane zgodnie ze Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót orazzWarunkami Technicznymi Wykonania i

odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom I, część 1-4 (budownictwo ogólne) i Tom

II (instalacje sanitarne i przemysłowe). Na propozycję wbudowaniaprzez Wykonawcę

urządzeii matęriałów Zamawiający żądaprzedstawienia: 1) deklaracji zgodnoŚci

producenta/aprobaty technicznej/ deklaracji właściwości uzytkowych,Ż) kaĄ katalogowej

producenta , zawierającej wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z

charakterystyką pracy urządzeńujętych w dokumentacji projektowej, 3) atestów PZH.

Zamawiający udzieli Wykonawcy sto sownych pełnomocnictw, gdy udzielenie

pełnomocnictwa będzie niezbędne do realizacji zamówienia

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

nle
II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45232423-3, 45332000-3
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SEKCJA III: PROCEDURA

m.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓwrnNrł
P r zetar g ni eo granic zony

III.2) Ogloszenie dotycry zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Iv.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓwrnNrł z 20l02l20l8
IV.2) Całkowita wańość zamówienia

Wartość bez VAT 1102000.00
Waluta PLN

Iv.3) INFORMACJE o OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczbaotrrymanych ofert od maĘch i średnich przedsiębiorstw: 3

Iicńa otrrymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0

liczba otrrymanych ofert od wykonawców zpaństw niebędących człoŃami Unii
Europejskiej: 0

Iiczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IY.4)LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

Iv.s) NAZWA I ADRES WYKONAWC! KTOREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo -Instalacyjno Budowlane Kazimierz Samborski

Email wykonawcy: m.tarasiuk@pib-samborski.pl
Adres pocztowy: ul. Południowa 11A
Kod pocźowy: 16-001

Miejscowośó: Kleosin
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi ziwrcgo państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nię
Iv.6) INFORMACJA o CENIE WYBRANEJ OFERTY/ wARToŚcr złwłnrn.r
UMOWY ORAZ o OFERTA CH Z NAJNIZSZĄ I NAJWY ŻsZĄ 6BI\4/KOSZTEM

Cena wybranej oferĘ/wartość umowy 1102000.00

Oferta z najniższą cenąlkosźem 1 1 02000.00

Oferta z najvły ższą cen{kosztem 1 3 80000.00

tJ4
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Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonaw§twa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartośó lub procentowa część zamówienia, jakazostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacj e dodatkowe:

IV.g) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYIiIE NEGOCJACJI
BEZOGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ BĘKI ALBO ZAPYTAMA O
CENĘ

IV.9. 1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w Ębie na podstawie art. ustawy Pzp.

IY.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru Ęblorazwyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

ZAKŁAD ENERGEWK! ctEPLNr""
WoDoclĄGÓw l xnnłLżAcJl

w Ghofioszczy Spółka z o.o.
1&070 Chotoszcz, ul. §ienkielvi cza 25,

tel./fax 71 91 108, 71 931 95
P-O§03501 84 NlP il2-10-21 -522

www:cechoroczcz.pl
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