
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miechów-Charsznica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHARSZNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010027

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 20

1.5.2.) Miejscowość: Miechów-Charsznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-250

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 383-61-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@charsznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.charsznica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.bip.charsznica.pl/index.php?id=248, https://miniportal.uzp.gov.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:
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miechów-Charsznica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc5f7649-a1b1-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00124246/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 15:05
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013487/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy

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 00036420/05

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 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.042.1.1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4515781,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest projekt oraz realizacja inwestycji „Przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Miechów-Charsznica” w zakresie:
− przebudowa pompowni głównej ścieków surowych,
− budowa stacji mechanicznego oczyszczania ścieków,
− przebudowa reaktorów biologicznych,
− przebudowa komory stabilizacji,
− przebudowa stacji odwadniania osadu.
Całość wraz z: 
− budową lub przebudową niezbędnych instalacji wewnętrznych: technologicznych, wody,
kanalizacji, wentylacji, ogrzewania, energetycznych i sterowniczych,
− budową instalacji zewnętrznych (sieci międzyobiektowych): technologicznych, wody,
kanalizacji, energetycznych i sterowniczych,
− rozbudową nawierzchni utwardzonych.
Parametry oczyszczalni przed przebudową i rozbudową:
- średnia dobowa ilość ścieków Qdśr = 780m3/d
- ładunek BZT5 w ściekach surowych ŁBZT5 = 322,08kg/d, RLM = 5368
Parametry oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie: 
- średnia dobowa ilość ścieków Qdśr = 440m3/d
- ładunek BZT5 w ściekach surowych ŁBZT5 = 599,4kg/d, RLM = 9990

Zamówienie obejmuje w szczególności:
- sporządzenie projektu budowlanego a następnie projektu wykonawczego przebudowy 
i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wszelkimi obiektami towarzyszącymi niezbędnymi dla
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jej prawidłowego funkcjonowania, opisanymi w treści PFU lub wynikłymi bezpośrednio 
z prowadzonych prac projektowych,
- uzyskanie do projektu niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych prawem
(wszelkie uzgodnienia i decyzje uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i
na jego rzecz),
- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (pozwolenie na budowę uzyskiwane
będzie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz), 
- obsługę geodezyjną,
- obsługę geologiczną,
- wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i montażowych na podstawie opracowanych 
i zatwierdzonych projektów,
- dostawę materiałów i urządzeń na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów,
- dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej,
wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanych 
i wykonanych obiektów,
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań (w tym rozruchu technologicznego i sprawozdania 
z niego) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 
- wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na odprowadzenie
ścieków komunalnych,
- wykonanie instrukcji obsługi i bhp niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanych 
i wykonanych obiektów budowlanych,
- wyposażenie obiektu w sprzęt ochrony pożarowej, bhp i p.poż.
- opłaty za nadzory obce i badania wymagane dla uzyskania efektu i pozwolenia na użytkowanie
itp.,
- inwentaryzację powykonawczą,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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: 3705485,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6785787,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3705485,70 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

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOSERVISOL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 736 13 85 232

7.3.3) Ulica: Ul. Ludźmierska 29

7.3.4) Miejscowość: Nowy Targ

7.3.5) Kod pocztowy: 34-400
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7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3705485,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące
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