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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 166548-2013 z dnia 2013-04-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice
1. Nazwa zamówienia: Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część kwalifikowalna Etap I cz.1 i Etap II 2.
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane 3. Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci...
Termin składania ofert: 2013-05-13

Sadkowice: Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część
kwalifikowalna Etap I cz.1 i Etap II
Numer ogłoszenia: 99987 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 166548 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191,
faks 46 8156191.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część
kwalifikowalna Etap I cz.1 i Etap II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Nazwa zamówienia: Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych
część kwalifikowalna Etap I cz.1 i Etap II 2. Rodzaj zamówienia Roboty budowlane 3. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej Etap I cz. 1- zakres od ujęcia wody do miejscowości
Rzymiec obejmujący miejscowości: Studzianki i Gacpary wraz przyłączami wodociągowymi - koszty
kwalifikowane. Sieci wodociągowej Etap II- zakres od ujęcia wody do m. Zabłocie obejmujący miejscowości:
Lewin, Przyłuski, Zabłocie Studzianki wraz z przyłączami wodociągowymi- koszty kwalifikowane Wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz
przedmiarami robót. Sieć wodociągowa została zaprojektowana z rur wykonanych z polichlorku winylu PVC PN 10
i PEHD Ø 160 mm, 110 mm i 90 mm oraz z armatury żeliwnej. Etap I część 1 w m. Gacpary, Studzianki, - gm.
Sadkowice Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 4 475 mb z tego: Ø 160 mm - 1 339 m Ø 110 mm - 2 170
m Ø 90 mm - 966 m Etap II w m. Lewin, Przyłuski, Zabłocie, Studzianki - gm. Sadkowice Ogólna długość sieci
wodociągowej wynosi 9 616 mb z tego: Ø 160 mm - 37 m Ø 110 mm - 9 034 m Ø 90 mm - 545 m Rury PVC
kielichowe w sieci rozdzielczej łączone będą przy pomocy uszczelek gumowych. Uzbrojenie sieci wodociągowej

2013-06-05 09:26

2z4

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=99...

stanowią zasuwy, które należy obudować płytami betonowymi. Aby uniemożliwić wysunięcie się bosego końca
rury PVC z kielicha, na wszystkich węzłach tzn. kolanach, zasuwach, zaprojektowano betonowe bloki oporowe z
betonu lanego, z warunkiem oparcia ich o grunt w stanie rodzimym. Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne
ppoż. w odległościach zgodnych z normą oraz niezbędne zasuwy sytuowane w punktach węzłowych sieci.
Przyłącza wodociągowe o średnicy wewnętrznej Ø 32 mm , 40 mm, 50 mm i 63 mm zostały zaprojektowane z rur
PE Etap I część 1 w m. Gacpary, Studzianki - gm. Sadkowice Ogólna długość przyłączy wynosi: 218 m/28 szt. z
tego: Ø 32 mm - 118 m Ø 40 mm - 9 m Ø 50 mm - 10 m Ø 63 mm - 81 m Etap II w m. Lewin, Przyłuski, Zabłocie
- gm. Sadkowice Ogólna długość przyłączy wynosi: 587 m/76 szt. z tego: Ø 32 mm - 451 m Ø 40 mm - 41 m Ø
63 mm - 95 m Przyłącza wodociągowe na sieci rozdzielczej będą wykonane przy pomocy nawiertek żeliwnych z
zaworami. W celu oznakowania instalacji i uzbrojenia sieci wodociągowej należy: - odpowiednimi tabliczkami
oznakować uzbrojenie sieci wodociągowej - tabliczki informacyjne umieścić na trwałych budynkach i na słupkach
betonowych przy trasie wodociągu - wszystkie skrzynki przewidzieć duże i umocnić płytami betonowymi i
oznakować tabliczkami Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem został określony w projekcie
wykonawczym, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i niniejszej SIWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną decyzją Starosty Rawskiego pozwoleniem na budowę Nr 495/2010 z dnia 29.12.2010 r., oraz pozwoleniem na budowę Nr 292/2011 z dnia
05.08.2011 r. Wszelkie prace budowlane oraz inne czynności nie opisane w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i w załącznikach do niej, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu
zamówienia należy wykonać w ramach niniejszego zadania i uwzględnić w kalkulacji kosztów. 4. Dodatkowe
warunki realizacji przedmiotu zamówienia: a) Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
b) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokładnie zapoznać się z
dokumentacją łącznie z uzgodnieniami (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów danych technicznych w
projektach, oraz ilości wymienionych w przedmiarze robót) a także zaleca się dokonania oględzin terenu gdzie
będzie realizowana inwestycja, aby w razie stwierdzonych niejasności domagać się od Zamawiającego wyjaśnień;
c) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest skompletować i złożyć wnioski (zgłoszenia) do
zarządcy drogi oraz uzyskać zezwolenia na prowadzenia robót w pasach drogowych c) Jeżeli w załącznikach do
SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one
minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w
dokumentacji technicznej. d) Zamawiający przewiduje płatności dla Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu
zamówienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury, która
będzie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym całego zadania. Zapłata będzie się odbywała na
podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie po zrealizowaniu całego zadania. e) Oferta musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca
upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania
umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz
usunięcia usterek. f) Wykonawca dokonuje wszelkich zgłoszeń zajęcia pasa drogowego i pokrywa koszty z tym
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związane w okresie prowadzenia robót. g) Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji
przedmiotowej inwestycji należy zgłosić koordynatorowi inspektorów nadzoru przynajmniej na 2 tygodnie przed
wbudowaniem do zatwierdzenia w formie wniosku materiałowego zawierającego deklaracje zgodności oraz
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. h) Wykonawca zapewnia wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, która musi być przekazana
Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót. i)Wykonawca zobowiązany jest również do
wykonania zadania zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji formalno-prawnej stanowiącej załącznik Nr
10 do SIWZ. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z
warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta
staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia
uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 4. Określenie przez
Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i
terminowego wykonania zamówienia. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Uwagi końcowe: Szczegółowy zakres robót został
określony w dokumentacji projektowej (projekcie wykonawczym), szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, przedmiarach robót, w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych TOMPEX Tomasz Strumian, ul. Małczewska 101, 95-060 Brzeziny,
kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2918261,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 808271,32
Oferta z najniższą ceną: 808271,32 / Oferta z najwyższą ceną: 2129153,62
Waluta: PLN.
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