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
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)
I.6)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Remont sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie
Numer referencyjny: ZP-7/20

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

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

1. Zadanie objęte prowadzonym postępowaniem przetargowym polegać będzie na
remoncie sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie zgodnie z
załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji –
zgłoszenia wykonania remontu oraz robót budowlano-montażowych w zakresie
wymiany wodociągu na nowy po śladzie istniejącego wodociągu położonego w ul.
Jana Pawła II o długości ok. 344 mb. Istniejący wodociąg zbudowany jest w części z
rur DN 100 żeliwo, a w części z rur DN 100AC. Równolegle z istniejącym rurociągiem
należy posadowić nowy z rury PE100RC SDR11 PN16 DN 110.
3. Szczegóły zostały opisane w SIWZ i WWiORB.
II.1.6)

Informacje o częściach

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)

To zamówienie podzielone jest na części: nie

Najtańsza oferta: 168 756.00 PLN / Najdroższa oferta: 198 000.00 PLN brana pod
uwagę

II.2.2)

Opis
Nazwa:
Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2)
II.2.1)

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
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon ul.Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie, gm. Tuchów, powiat tarnowski,
województwo małopolskie, POLSKA.
1. Zadanie objęte prowadzonym postępowaniem przetargowym polegać będzie na
remoncie sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie zgodnie z
załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji –
zgłoszenia wykonania remontu oraz robót budowlano-montażowych w zakresie
wymiany wodociągu na nowy po śladzie istniejącego wodociągu położonego w ul.
Jana Pawła II o długości ok. 344 mb. Istniejący wodociąg zbudowany jest w części z
rur DN 100 żeliwo, a w części z rur DN 100AC. Równolegle z istniejącym rurociągiem
należy posadowić nowy z rury PE100RC SDR11 PN16 DN 110.
3. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.1 wymianie oprócz rury przewodowej podlega:
— węzeł włączeniowy przy ul. Mickiewicza wraz zasuwą. W to miejsce należy
zamontować trójnik DN 100/100 oraz 2 zasuwy 110 w tym jedną na trójniku po
stronie wymienionego rurociągu a drugą na trójniku po stronie zasilającej rurociągu
przy ul. Mickiewicza,
— wymiana ok 20 mb rurociągu DN 110 stanowiącego odejście sieci w stronę os.
Centrum, oraz wbudować zasuwę DN 1100,
— wymiana przyłącza wodociągowego do budynku nr... (siedziba Urzędu Miejskiego)
o długości 3 mb DN 63,
— przepięcie przyłącza wodociągowego DN 32 do budynku mieszkalnego nr 11,
— przepięcie przyłącza wodociągowego DN 40 do budynku mieszkalnego nr 15
(apteka),
— przepięcie przyłącza wodociągowego DN 63 do budynku nr 6 (szkoła podstawowa),
— przepięcie przyłącza wodociągowego DN 32 do budynku nr 17/19,
— wymiana hydrantu podziemnego na wysokości szkoły podstawowej,
— przepięcie przyłącza wodociągowego DN 32 do budynku nr 21,

— przepięcie wodociągu DN 50 w rejonie skrzyżowania ul. Jana Pawła II i os. Centrum,
— węzeł włączeniowy przy. ul. Reymonta wraz zasuwą. W to miejsce należy
zamontować trójnik DN 110/110 oraz 2 zasuwy 110 w tym jedną na trójniku po
stronie rurociągu stanowiącego odejście na teren liceum ogólnokształcącego, a drugą
na trójniku po stronie zasilającej rurociągu przy ul. Reymonta.
Dokumentacja według stanu archiwalnego do wglądu u zamawiającego. Zapisy
mapowe wykonawca powinien zweryfikować ze stanem faktycznym przed złożeniem
oferty cenowej.
Remont sieci wodociągowej przeprowadzić metodą przewiertu sterowanego z
zachowaniem dotychczasowej trasy rurociągów. Wymianie podlega cała armatura.
Wszystkie zasuwy odcinające montować bezpośrednio przy węzłach włączeniowych.
Nawierty i zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki żeliwne.
Preferowana armatura produkcji Jafar – lub równoważna. Zastosować trójniki z żeliwa
sferoidalnego łączone kołnierzowo, łuki PEHD lane lub formowalne. Zabrania się
stosowania łuków i kolan segmentowych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot
zamówienia / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
Opcje: nie

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

Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
II.2.14)

Procedura otwarta

IV.1.3)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 090-215479

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
Zamówienie nr: ZP-7/20
Nazwa:
IV.2.8)

Remont sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Reymonta w Tuchowie
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2.1)

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy:

V.2.2)

Informacje o ofertach

V.2)

06/07/2020

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

V.2.4)

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Budowlane Moduł sp. z o.o.
Adres pocztowy: Stróżówka 67
Miejscowość: Gorlice
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 38-300
Państwo: Polska
E-mail: modul@modul.gorlice.pl
Tel.: +48 183537692
Wykonawcą jest MŚP: tak

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 198 000.00 PLN

Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
V.2.5)

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.4.3)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4.2)

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.
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:
09/07/2020

