Firefox

1z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/76b8f28e-8019-4509-9bee-b55...

Ogłoszenie nr 510421154-N-2021 z dnia 05.03.2021 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.: Budowa ujęcia wody dla potrzeb Strefy
Przemysłowej w Radomsku
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: 774973-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
59058504100000, ul. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel.
+48 44 683 06 30 w. 145, e-mail zamowienia@pgk-radomsko.pl, faks 446 834 377.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pgk-radomsko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z o.o. 100% udziałów jest własnością gminy miasto Radomsko

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ujęcia wody dla potrzeb Strefy Przemysłowej w Radomsku
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków: -technologicznego z wbudowanym
zbiornikiem wyrównawczym „A” wody uzdatnionej -budynku zbiornika wyrównawczego „B”
wody uzdatnionej, -budynku magazynowo –garażowego, oraz zagospodarowanie terenu stacji
wodociągowej w Radomsku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: a) Branża architektoniczna Wykonanie prac związanych z budową wolnostojącego budynku technologicznego,
stanowiącego obudowę urządzeń technologicznych uzdatniania i pompowania wody wraz z
niezbędnym zapleczem higieniczno – sanitarnym, - Budowa zbiornika wyrównawczego wody
uzdatnionej, przylegającego do budynku technologicznego, - Budowa drogi wewnętrznej z
miejscami parkingowymi i podjazdami pod terenowe urządzenia technologiczne, ułożenie
chodników, opasek oraz założenie trawników, - Budowa ogrodzenia z osadzeniem bramy i furtki
b) Branża elektryczna : wykonanie i odbiór instalacji elektrycznych wewnętrznych i
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zewnętrznych na napięcie do 1kV Ułożenie linii zasilających. Montaż osprzętu instalacyjnego
Montaż tablic licznikowych i bezpiecznikowych Montaż zabezpieczeń prądowych,
ograniczników przepięć, wyłączników różnicowoprądowych, połączeń wyrównawczych Montaż
opraw, przygotowanie podłoża pod oprawy Badanie wykonanych instalacji c) Branża
technologiczna: budowa kompletnej infrastruktury pompowania, uzdatniania i gospodarki
ściekami - służącej do produkcji wody do celów produkcyjnych i bytowo-gospodarczych
odbiorców w strefie przemysłowej - Instalacje wewnętrzne: a) uzbrojenie studzien ujęcia
(instalacje pompowania I stopnia), b) instalacje technologii uzdatniania, c) instalacje
pompowania płucznego, d) instalacje pompowania II stopnia, e) instalacje wod-kan, osuszania
powietrza, wentylacji i ogrzewania. - Obiekty: a) obudowy studzien ujęcia, b) zbiorniki
wyrównawcze, c) osadnik na ścieki z płukania filtrów, d) pompownie ścieków. - Rurociągi
zewnętrzne: a) wody surowej, b) wody uzdatnionej, c) ścieków technologicznych, sanitarnych i
deszczowych. Obiekty należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę. Roboty
budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez organ
administracji oraz STWiORB. Przed zakończeniem robót należy wykonać powykonawczą
inwentaryzację geodezyjną, zaś obiekty lub elementy obiektów budowlanych ulegające zakryciu,
wymagające wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, zgodnie z art.43 ust.3 ustawy – Prawo
budowlane, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. Standardy jakościowe Standardy
jakościowe zostały określone w treści Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych i dokumentacji projektowej. Wszystkie dostarczane materiały muszą posiadać
certyfikaty zgodności z PN/EN CE Roboty mają być wykonane z materiałów fabrycznie nowych
w I gatunku, dopuszczonych do powszechnego stosowania, posiadające atesty, świadectwa
dopuszczenia oraz certyfikaty, uwarunkowane normą i przepisami, które należy przedłożyć w
czasie odbioru. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
na okres wskazany w formularzu oferty. Gwarancja i rękojmia jest udzielana na warunkach
określonych we wzorze umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45111200-0, 45111291-4,
45112300-8, 45112710-5, 45213251-7, 45213252-4, 45223200-8, 45223500-1, 45231300-8,
45232150-8, 45232430-5, 45233200-1, 45233140-2, 45240000-1, 45261000-4, 45261210-9,
45261320-3, 45262300-4, 45262500-6, 45310000-3, 45320000-6, 45321000-3, 45330000-9,
45331000-6, 45331100-7, 45332000-3, 45342000-6, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7,
45421000-4, 45421110-8, 45421134-2, 45421141-4, 45421146-9, 45430000-0, 45431000-7,
45431100-8, 45431200-9, 45432100-5, 45440000-3, 45442100-8, 45450000-6, 45450000-6,
45453000-7, 77310000-6, 77300000-3

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5600000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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:
tak
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. - Lider
Konsorcjum, Grupa SZYMBUD Sp. z o. o. - Partner konsorcjum
Email wykonawcy: abt@abt.pl
Adres pocztowy: ul. Bór 139
Kod pocztowy: 42-202
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie
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 6888000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6888000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7989000
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:
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
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

