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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.
065905194
ul. Jana III Sobieskiego 69c
Tuchów
33-170
Polska
Osoba do kontaktów: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.
Tel.:  +48 146210562
E-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl 
Faks:  +48 146210564
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dorzeczebialej.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”
Numer referencyjny: ZP.RPO-5/2018/2

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na
terenie Gminy Ciężkowice” w ramach którego planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”. Na w/w zamierzenie
inwestycyjne Zamawiający uzyskał dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Funduszu
Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie
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5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR. Wsparcie inwestycji związanych z budową, rozbudową,
przebudową oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie osadów ściekowych – projekt typu B. Zadanie jest objęte
umową o dofinansowanie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w PFU i WWiORB.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 5 884 857.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice” - cześć 1.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
45252100
45252200
45310000
45100000
45111200
45233000
45231400
45232000
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ciężkowice, Bogoniowice, Jastrzębia i Kipszna, gm. Ciężkowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Planowane przedsięwzięcie w ramach KONTRAKTU I obejmuje swoim zakresem:
‐ Zadanie 1. Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Góreckiego i ul. Dziubana – roboty
kwalifikowalne
‐ Zadanie 2. Modernizacja pompowni przy ul. Bocznej i budowa rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w
Ciężkowicach – roboty kwalifikowalne
‐ Zadanie 3. Modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej w Ciężkowicach – roboty kwalifikowalne
‐ Zadanie 4. Rozdział rurociągów dolotowych do oczyszczalni od ul. Parkowej i ul. Ks. Michalika w
Ciężkowicach – roboty kwalifikowalne
‐ Zadanie 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej w Ciężkowicach – roboty
kwalifikowalne
‐ Zadanie 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej w Ciężkowicach – roboty
niekwalifikowalne
‐ Zadanie 6. Budowa odcinka sieci wodociągowych w Bogoniowicach – roboty kwalifikowalne
‐ Zadanie 6. Budowa odcinka sieci wodociągowych w Bogoniowicach – roboty niekwalifikowalne
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‐ Zadanie 10. Zabudowa na istniejącym rurociągu grawitacyjnym przepływomierza wraz z instalacją systemu
monitoringu przepływu w Ciężkowicach – roboty niekwalifikowalne
‐ Zadanie 11. Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Widok i Różana w
Ciężkowicach – roboty niekwalifikowalne
‐ Zadanie 12. Zabudowa pkt poboru wody w gminie Ciężkowice – roboty niekwalifikowalne
Planowane przedsięwzięcie w ramach KONTRAKTU II obejmuje swoim zakresem:
‐ Budowa przyłączy kanalizacyjnych w gm. Ciężkowice o długości szacunkowej ok. 600 mb
‐ Budowa przyłączy wodociągowych w gm. Ciężkowice o długości szacunkowej ok. 1100 mb
‐ Wykonanie przykrycia rowu przydrożnego zlokalizowanego przed oczyszczalnią ścieków w Ciężkowicach o
długości szacunkowej ok. 100 mb
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w PFU i WWiORB.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? tak)
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji
zamóweinia / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.05.03.02-12-0989/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice” - część 2.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45252200
45252100
45310000
45315700
45100000
45111200
09331200
45231400
45232000
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ciężkowice, gm. Ciężkowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Planowane przedsięwzięcie w ramach KONTRAKTU III obejmuje swoim zakresem:
‐ Zadanie 7. Zaprojektowanie ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych z
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz płuczki piasku na ciągu technologicznym oczyszczalni w
Ciężkowicach – roboty kwalifikowalne
‐ Zadanie 8. Budowa instalacji fotowoltaicznej - oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach – roboty kwalifikowalne
‐ Zadanie 9. Modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach – roboty
niekwalifikowalne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w PFU i WWiORB.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? tak)
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie specjalisty ds. rozruchów oczyszczalni ścieków
wyznaczonego do realizacji zamówienia / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.05.03.02-12-0989/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 006-010316

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice” - część 1.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10316-2019:TEXT:PL:HTML
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08/04/2019

V.2.2) Informacje o ofertach (Zgoda na publikację? tak)
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "WOLIMEX" Eugeniusz Wojak
ul. Tarnowska 33
Limanowa
34-600
Polska
Tel.:  +48 183376100
E-mail: przetargi@wolimex.com.pl 
Kod NUTS: PL218
Adres internetowy: www.wolimex.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 914 857.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 818 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

V.2.7) Liczba udzielonych zamówień:
1

V.2.8) Państwo pochodzenia produktu lub usługi
Pochodzenie wspólnotowe

V.2.9) Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową
nie

V.2.10) Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice” - część 2.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/04/2019

V.2.2) Informacje o ofertach (Zgoda na publikację? tak)

mailto:przetargi@wolimex.com.pl
www.wolimex.com.pl
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Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo - Handlowe "WOLIMEX" Eugeniusz Wojak
ul. Tarnowska 33
Limanowa
34 - 600
Polska
Tel.:  +48 183376100
E-mail: przetargi@wolimex.com.pl 
Kod NUTS: PL218
Adres internetowy: www.wolimex.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 970 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 963 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

V.2.7) Liczba udzielonych zamówień:
1

V.2.8) Państwo pochodzenia produktu lub usługi
Pochodzenie wspólnotowe

V.2.9) Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową
nie

V.2.10) Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie
nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

mailto:przetargi@wolimex.com.pl
www.wolimex.com.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy
działuVI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieśćszkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną
przezPrezesa Urzędu Zamówień Publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/

