
Tuchów: Roboty budowlane dodatkowe do umowy podstawowej na

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy

Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w systemie

zaprojektuj i wybuduj, obejmujące wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej

i wodociągowej w Gminie Tuchów, Ryglice i Ciężkowice w systemie

zaprojektuj i wybuduj.

Numer ogłoszenia: 30046 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

Tuchów, woj. małopolskie, tel. 014 6525379, 6506204, faks 014 6525141.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane dodatkowe do umowy

podstawowej na Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice,

Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmujące wykonanie odcinka sieci

kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Tuchów, Ryglice i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane dodatkowe do umowy podstawowej na

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik

Strzyżewski i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmujące wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej i

wodociągowej w Gminie Tuchów, Ryglice i Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia

obejmuje w szczególności takie zadania jak: 1.1 Gmina Tuchów Zadanie nr1 pn. Rozbudowa sieci kanalizacji

sanitarnej, która umożliwi podpięcie do sieci budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Szafera w msc. Tuchów,

gm. Tuchów w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci kanalizacyjnej to: Kanały grawitacyjne: - PVC fi200

mm ok. 140 mb Zadanie nr2 pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi podpięcie do sieci

budynków zlokalizowanych w msc. Burzyn, gm. Tuchów w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci

kanalizacyjnej to: Kanały grawitacyjne: - PVC fi200 mm ok. 300 mb Zadanie nr3 pn. Rozbudowa sieci kanalizacji

sanitarnej, która umożliwi podpięcie do sieci budynków zlokalizowanych w msc. Siedliska, gm. Tuchów w
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systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci kanalizacyjnej to: Kanały grawitacyjne: - PVC fi200 mm ok. 560 mb

Zadanie nr4 pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Dalekiej w msc. Tuchów, gm.

Tuchów w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci wodociągowej to: - PE100 RC fi110 mm ok. 820 mb -

PE100 RC fi40 mm ok. 100 mb Zadanie nr5 pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla msc.

Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci wodociągowej to: - PE100 RC

fi110 mm ok. 930 mb - PE100 RC fi63 mm ok. 220 mb - PE100 RC fi40 mm ok. 670 mb Zadanie nr6 pn. Budowa

przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów w systemie zaprojektuj i

wybuduj. Zakres sieci wodociągowej to: - PE100 RC fi40 mm ok. 230 mb 1.2 Gmina Ryglice Zadanie nr7 pn.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi podpięcie do sieci budynków zlokalizowanych w msc.

Lubcza - Podkościele, gm. Ryglice w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres sieci kanalizacyjnej to: Kanały

grawitacyjne: - PVC fi200 mm ok. 400 mb Kanały tłoczne: - PE100 RC fi90 mm ok. 400 mb oraz 1 szt.

przepompowni ścieków. Zadanie nr8 pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej, która umożliwi podpięcie

do sieci budynków zlokalizowanych w msc. Lubcza - Podkościele, gm. Ryglice w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres sieci wodociągowej to: - PE100 RC fi160 mm (z detekcją) ok. 700 mb - PE100 RC fi90 mm ok. 150 mb

1.3 Gmina Ciężkowice Zadanie nr9 pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej, która umożliwi podpięcie

do sieci budynków zlokalizowanych w msc. Bogoniowice, gm. Ciężkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres sieci wodociągowej to: - PE100 RC fi110 mm ok. 1200 mb Szczegółowy opis został zawarty w Programie

Funkcjonalno - Użytkowym i WWiORB..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0,

45.23.24.10-9, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.45.00.00-6, 45.23.20.00-2,

45.23.24.60-4, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Eugeniusz Wojak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo

- Handlowe Eugeniusz Wojak, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1434500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ
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Cena wybranej oferty: 1890663,75

Oferta z najniższą ceną: 1890663,75 / Oferta z najwyższą ceną: 1890663,75

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo

zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.

W trakcie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gmin Tuchów, Ryglice,

Ciężkowice, wynikła konieczność wykonania koniecznych robót budowlanych, niemożliwych wcześniej do

przewidzenia. Roboty nie były ujęte w dokumentacji projektowej podstawowego zamówienia, a są

niezbędne do jego prawidłowego wykonania, ze względu na aspekty gospodarcze i ekologiczne

rozwijających się ciągle obszarów ww. gmin. Bezpośredni wpływ na zmianę zapotrzebowania na

rozbudowę sieci kanalizacyjnej miały zmiany, jakie zaszły w okresie pomiędzy wykonaniem dokumentacji

projektowej, a realizacją niniejszego zadania. Mianowicie właściciele obiektów budowlanych na których

nieruchomościach realizowane miały być przyłącza zrezygnowali z uczestnictwa w programie budowy

przyłączy, dotyczy to ponad 50% przyłączy, co w sposób istotny zagraża możliwości realizacji efektu

ekologicznego definiowanego w projekcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała

w ramach programu Czysty Dunajec, a co za tym idzie przybliża się groźba zwrotu wielomilionowej dotacji

poczynionej z WFOŚiGW w Krakowie na budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie działania

Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. Jednocześnie, na obszarach miejscowości, na których

realizowana jest inwestycja, wybudowano nowe budynki (przeważnie domy jednorodzinne), a także zmienili

się właściciele tych nieruchomości, których poprzednicy na etapie projektowania sieci rezygnowali z

przykanalików, także obecnie istnieje grono podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do programu

budowy przyłączy, jednakże z uwagi na brak sieci rozdzielczej nie ma możliwości podłączenia tych

podmiotów do systemu wodno - kanalizacyjnego Spółki Komunalnej. Zamawiający nie mógł w zaistniałej

sytuacji przewidzieć w momencie dokonywania zamówienia podstawowego, gdyż źródłem zaistniałej

sytuacji jest przede wszystkim działanie osób trzecich. Po przystąpieniu i wykonaniu robót możliwych do

realizacji z uwagi na zgodę właścicieli nieruchomości na których są budowane przyłącza, dotychczasowy

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z umotywowanym wnioskiem o zlecenie robót dodatkowych.

Przeprowadzenie od postaw postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym wymagałoby
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nieporównywalnie większych nakładów czasu i kosztów - co byłoby niewspółmierne ekonomicznie i

cechowałoby się niegospodarnością. Co więcej, Wykonawca zna już obszar inwestycji, a ponadto dokonał

orientacyjnego oszacowania długości odcinków poszczególnych sieci do realizacji i ustalił, ilu mieszkańców

byłoby zainteresowanych przyłączeniem się do nowo powstałego odcinka sieci. Wykonawca - oprócz

powyższych atutów - posiada bogate doświadczenie i jest autorem (posiada prawa własności

przemysłowej) technologii detekcji (monitoring uszkodzeń sieci wdrożony w przedsiębiorstwie

Zamawiającego), w oparciu o którą została zrealizowana istniejąca już sieć. Znajomość metodologii

technologicznej oraz posiadanie profesjonalnego sprzętu dla wykonania poszczególnych zadań, który wraz

z całym frontem robót jest już na miejscu prowadzonej inwestycji w ramach zamówienia z wolnej ręki

przyczyni się do prawidłowego wykonania prac, w możliwie krótkim czasie. Wartość zamówienia

dodatkowego nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia. Z przyczyn gospodarczych

oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia

niewspółmiernie wysokich kosztów choćby w postaci przygotowania przez nowego wykonawcę frontu robót,

zakup licencji na system detekcji, a przede wszystkim stanowiłoby zagrożenie dla możliwości realizacji w

czasie efektu ekologicznego. Postępowanie w trybie z wolnej ręki jest w tym przypadku uzasadnione i

zgodne z treścią art. 67 ust. 1 pkt 5 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.
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