
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa oczyszczalni ścieków na terenie nowo powstałego osiedla w Pietrowicach Wielkich na
terenie przyległym do ulic Topolowej, Klonowej i Brzozowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIETROWICE WIELKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258492

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 5

1.5.2.) Miejscowość: Pietrowice Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-480

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pietrowicewielkie.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pietrowicewielkie.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pietrowicewielkie.ezamawiajacy.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:
Budowa oczyszczalni ścieków na terenie nowo powstałego osiedla w Pietrowicach Wielkich na
terenie przyległym do ulic Topolowej, Klonowej i Brzozowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8aaa502a-ce8d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00172277/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-07 11:14
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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 00009608/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej na terenie nowo
powstałego osiedla w Pietrowicach Wielkich.

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: Nie

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: OP.271.4.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 526829,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych w zakresie niezbędnym do
posadowienia nowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w zbiornik
retencyjno–uśredniający, gdzie następuje wymieszanie ścieków i ujednorodnienie w całej
objętości oraz wydzielenie części stałych. Kolejnym elementem jest zbiornik retencyjny z
układem tłocznym. Oczyszczalnia ponadto składa się z reaktorów cyklicznych, porcjowych, w
których ścieki poddawane są kolejnym procesom obróbki. W układzie oczyszczalni, w obrębie
jednego cyklu naprzemiennie następują po sobie fazy - gromadzenia ścieków, napowietrzania,
mieszania, sedymentacji. Nie dopuszcza się stosowania układu przepływowego.
Ponadto w zakres zamówienia wchodzi wykonanie dróg i placów utwardzonych w obrębie działki
wraz z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, wykonanie oświetlenia terenu przyległego do
oczyszczalni wraz z przyłączeniem oczyszczalni do sieci elektroenergetycznej do
projektowanego przyłącza energetycznego, ogrodzenie terenu oczyszczalni oraz
zagospodarowanie terenów przyległych z jednoczesnym jego uporządkowaniem po robotach
ziemnych.
Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków
własnych Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ – Projekt
budowlany oraz załącznik nr 8 do SWZ– przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych

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: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 648000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 648000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 648000 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: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Budowlane DUDA Piotr
Duda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7480000126

7.3.3) Ulica: Długa 13

7.3.4) Miejscowość: Kietrz

7.3.5) Kod pocztowy: 48-130

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Dostawa i montaż technologii oczyszczalni - NavoTech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o., Zabrze,
ul. Pawliczka 22a

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 648000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
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