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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510033049-N-2019 z dnia 20-02-2019 r.

Gmina Brójce: Budowa oczyszczalni ścieków w Kurowicach
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: 663067-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540003803-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brójce, Krajowy numer identyfikacyjny 47205775000000, ul. - -, 95-006 Brójce 39, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 295 01 11,
e-mail piotr.staszek@brojce.pl, faks 42 295 01 33.
Adres strony internetowej (url): http://bip.brojce.pl/
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy.
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oczyszczalni ścieków w Kurowicach
Numer referencyjny
ZP.271.1.17.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kurowice, gmina Brójce, na
działkach nr ew. 542, 543, 544, 545, 341, 342 oraz na działkach 338/2, 341, 253/2, 172, 540 obręb Kurowice i dz. nr ew. 221/2 obręb
Bukowiec, i obejmuje w szczególności: - wyznaczenie geodezyjne obiektu budowlanego, - budynek techniczny w technologii tradycyjnej –
pow. użytkowa 145,89 m2, - reaktor biologiczny, żelbetowy monolityczny - szt. 1, - zbiornik osadu, żelbetowy prefabrykowany - szt. 1, studnia pomiarowa Spo, żelbetowa prefabrykowana - szt. 1, - zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, żelbetowy prefabrykowany - szt. 2,
- pompownia ścieków surowych - szt. 1, - punkt zlewny FEK-PAK – w technologii tradycyjnej, - taca najazdowa, - wiata pod agregat
prądotwórczy – konstrukcja tradycyjna stalowo-drewniana, - instalacje sanitarne i wodociągowe wewnętrzne w budynku technicznym i
punkcie zlewnym FEK-PAK, - sieci z rur PVC między poszczególnymi obiektami, - uformowanie nasypów, - drogi i place z kostki betonowej gr.
8 cm - 1750 m2, - chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm - 350 m2, - ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych - 346 mb, - instalacje
elektryczne: • oświetlenie zewnętrzne, • instalacje odgromowe, • wewnętrzne linie zasilające i sterownicze, • wewnętrzne instalacje
oświetleniowe, • monitoring, - kanalizacja sanitarna: • kanał sanitarny grawitacyjny PVC śr. 160 mm – 1473,50 m, • kanał sanitarny tłoczny
PE śr. 110 mm – 293,00 m, - sieć wodociągowa: • wodociąg z rur PEHD śr. 160 mm – 1277,00 m, • wodociąg z rur PEHD śr. 90 mm – 433,00
m, - dostawy i montaż technologii, - uporządkowanie terenu, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w przedmiarach robót oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego - http://bip.brojce.pl/
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45252100-9

(jeżeli dotyczy):

zapotrzebowania i wymagań )

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

Dodatkowe kody CPV: 45232421-9, 45232422-6, 45231300-8, 45232400-6, 45310000-3, 48921000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7560975.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/18cfa208-aa35-4e52-bf2f-52a2df360ab4
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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „PRZEM-GRI” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: ilawrynowicz@przem-gri.pl
Adres pocztowy: Ul. Przemysłowa 3
Kod pocztowy: 10-418
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9830160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9830160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9830160.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
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.
Nie dotyczy.
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Drukuj
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