
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Sekcja I: Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 065905194
Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 69c
Miejscowość: Tuchów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej" Sp. z o.o.
E-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl
Tel.: +48 146210562
Faks: +48 146210564
Adresy internetowe:

Główny adres: http://dorzeczebialej.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności

Sektor wodny

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy,
gm. Rzepiennik Strzyżewski”
Numer referencyjny: ZP-3/20

II.1.2) Główny kod CPV

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
mailto:przetargi@dorzeczebialej.pl?subject=TED
http://dorzeczebialej.pl/


II.1.4) Krótki opis:

1. Zadanie objęte prowadzonym postępowaniem obejmuje zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Rzepiennik Suchy, gm.
Rzepiennik Strzyżewski”. Zamówienie prowadzone będzie w formule „zaprojektuj i
wybuduj”.
2. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz
robót budowlano-montażowych w zakresie:
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV o długości ok. 3 km;
Budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV o długości ok. 2,2 km;
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,1 km;
Dostawy i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków;
Budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 3,8 km;
Budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,3 km;
Szczegóły przedmiotu zamówienia został zawarte w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU) (część III) i WWiORB (część IV).

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)

Najtańsza oferta: 2 205 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 610 000.00 PLN brana pod
uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski, województwo
małopolskie.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Zadanie objęte prowadzonym postępowaniem przetargowym obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Rzepiennik
Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. Zamówienie prowadzone będzie w formule
„zaprojektuj i wybuduj”.
2. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz
robót budowlano-montażowych w zakresie:
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV o długości ok. 3 km;
Budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV o długości ok. 2,2 km;
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,1 km;
Dostawy i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków;
Budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 3,8 km;
Budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,3 km.
Powyżej podane długości sieci mają charakter orientacyjny i zostały one przyjęte
przez strony jako podstawa do wyceny ofertowej przedmiotu umowy i jako takie nie
mogą stać się podstawą roszczenia Wykonawcy o wykonanie tak przyjętego zakresu
robót czy zapłatę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku kiedy wykonana długość
sieci przekroczy przyjęty w umowie zakres robót.



Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Szczegóły przedmiotu zamówienia został zawarte w programie funkcjonalno-
użytkowym (PFU) (część III) i WWiORB (część IV).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot
zamówienia / Waga: 32,00
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy / Waga:
8,00
Cena - Waga: 60,00

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:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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: 2020/S 064-153972
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

Zamówienie nr: ZP-3/20
Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy,
gm. Rzepiennik Strzyżewski”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

02/06/2020
V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Multikop Sp. z o.o. S.K.
Adres pocztowy: Strzeszyn 567
Miejscowość: Biecz
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153972-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:mltikop@wp.pl?subject=TED


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

E-mail: mltikop@wp.pl
Tel.: +48 603558537
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: PRI „Multikop" Jerzy Soczek
Adres pocztowy: Strzeszyn 567
Miejscowość: Biecz
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 38-340
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację?
tak)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 205 000.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

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 działu VI 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 ponieść szkodę 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 przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/06/2020

mailto:mltikop@wp.pl?subject=TED
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