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Ogłoszenie nr 510161284-N-2019 z dnia 02-08-2019 r.
Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o.: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa i
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556332-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540125860-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 20204224000000,
ul. ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 627 855 154,
e-mail sgk@sgk-sycow.pl, faks 627 855 166.
Adres strony internetowej (url): www.sgk-sycow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Z/3/WK/2019
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:
W ramach przebudowy i rozbudowy przewiduje się: -remont komory kraty koszowej rzadkiej na
dopływie ścieków, -wymiana kraty koszowej rzadkiej (obiekt nr 1), -przebudowa komory pod
zabudowę kraty panelowo taśmowej, -instalacja kraty panelowo taśmowej z prasopłuczką do
skratek (obiekt nr 2), -wymiana stacji zlewnej wraz z płytą żelbetową (obiekt nr 18), -budowa
zbiornika odświeżania ścieków dowożonych z instalacją świeżenia ścieków (obiekt nr 19),
-przebudowa przepompowni głównej wraz z wymianą pomp i armatury (obiekt nr 3 i 4),
-przebudowa sitopiaskownika (obiekt nr 5), -montaż nowego kratopiaskownika (obiekt nr 6),
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-budowa komory rozdziału ścieków na istniejące reaktory biologiczne (obiekt nr 21), -zmiana
układu przepływu ścieków w istniejących reaktorach biologicznych, -rozbudowa instalacji
napowietrzania, remont powierzchni betonowych (obiekt nr 7 i 8), -budowa nowych osadników
wtórnych (obiekt nr 9 i 10), -remont zbiornika komory tlenowej stabilizacji osadu KTS wraz z
wymianą urządzeń (obiekt nr 12), -remont budynku odwadniania osadu (obiekt nr 15), -montaż
nowej prasy taśmowej w budynku, -budowa dwóch zadaszonych magazynów osadu (obiekt nr
16 i 17), -budowa pompowni osadu wraz z montażem pomp i armatury (obiekt nr 11), -remont
zbiorników retencyjnych (obiekt nr 25 i 26), -remont pompowni wody deszczowej (obiekt nr
28), -montaż szlabanu z automatycznym otwieraniem za pomocą pilota oraz ze sterowni
głównej/dyspozytorni wraz z domofonem (obiekt nr 30), -budowa nowych dróg dojazdowych i
chodników, -rozbudowa sieci wewnętrznych międzyobiektowych na terenie oczyszczalni,
-wymiana oświetlenia na terenie oczyszczalni.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45232421-9, 45252100-9, 45100000-8, 45210000-2, 45310000-3,
45232400-6

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
NAZWA: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7395883.73
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: HMK Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Towarowa 15
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Kod pocztowy: 44-335
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
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
Nazwa wykonawcy: Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o.; ,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Towarowa 15
Kod pocztowy: 44-335
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
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 9096936.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9096936.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11644410.00
Waluta:
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
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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