
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 79366-2014 z dnia 2014-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice

1. Nazwa zamówienia: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowego wylotu brzegowego do

istniejącego rowu w miejscowości Kaleń, dz. nr ew. 450 i 430 2. Rodzaj zamówienia Roboty budowlane 3. Przedmiot

zamówienia :...

Termin składania ofert: 2014-03-26

Sadkowice: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowego

wylotu brzegowego do istniej ącego rowu w miejscowo ści Kale ń, dz. nr

ew. 450 i 430

Numer ogłoszenia: 87721 - 2014; data zamieszczenia:  23.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 79366 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191,

faks 46 8156191.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa

nowego wylotu brzegowego do istniejącego rowu w miejscowości Kaleń, dz. nr ew. 450 i 430.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1. Nazwa zamówienia: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz

budowa nowego wylotu brzegowego do istniejącego rowu w miejscowości Kaleń, dz. nr ew. 450 i 430 2. Rodzaj

zamówienia Roboty budowlane 3. Przedmiot zamówienia : Przebudowa kanalizacji sanitarnej polegająca na

zastąpieniu dwóch istniejących osadników studniami rewizyjnym i oraz wykonanie nowego układu sieci kanalizacji.

Sieć zostanie przegłębiona do wymaganego poziomu rzędnych łącznie z istniejącą przepompownią ścieków.

Przegłębienie istniejącej przepompowni polegać będzie na wydołowaniu istniejącego zbiornika z tworzyw

sztucznych i zastąpieniu go zbiornikiem o konstrukcji betonowej wykonanym z kręgów betonowych o średnicy

1500mm. W nowym zbiorniku zostanie zainstalowany osprzęt pompowni, z dostosowaniem do nowych warunków,

oraz wymianą skorodowanych elementów - prowadnice pomp wykonać z rur ze stali nierdzewnej. Zostanie też

wykonany nowy odcinek sieci sanitarnej łączący oczyszczalnię z nowym wylotem brzegowym oraz łączący

projektowany osadnik wirowy z istniejącą przepompownią ścieków. Zewnętrzną instalację kanalizacyjną projektuje
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się z rur PVC - U klasy SN8 (SDR34) o średnicach 200 x 5,9mm oraz 160 x 4, 7mm Długość projektowanej

kanalizacji o średnicy fi 200mm - ca. 69m Długość projektowanej kanalizacji o średnicy fi 160mm - ca. 40m

Budowę studni betonowych klasy B40, łączonych na uszczelkę gumową dn. 1000 - 6szt. Budowę osadnika

wirowego o parametrach 20/200 dm3/s - 1 szt. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem został określony w

projekcie wykonawczym, przedmiarze 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 588/2013 z dnia 17.12.2013 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 za mówienia: 1) Wykonawca przed

złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją (wraz ze

sprawdzeniem wszystkich wymiarów, danych technicznych, oraz ilości wymienionych w przedmiarze robót) a także

zaleca się do konania oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja, aby w razie stwierdzonych niejasności

domagać się od Zamawiającego wyjaśnień; 2) 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. 3) Zamawiają cy

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. 4) 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. 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.

Podwykonawstwo 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych

części zamówienia. 2. Umowę z podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom lub podanie przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków

udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.

26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
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wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta na zasadach określonych w art. 6471

Kodeksu Cywilnego, oraz zgodnie ze złożoną ofertą. 6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów

prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 7. Wykonawca ponosi

wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonywać będzie podwykonawca. 8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy w tym działań

podwykonawcy i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą. 7. Uwagi końcowe: Szczegółowy zakres

robót został określony w dokumentacji projektowej (projekcie wykonawczym), szczegółowej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV

45.23.13.00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45240000 - 1 Budowa

obiektów inżynierii wodnej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.24.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  22.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki, ul. Zielona 6, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 213985,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  108855,00

Oferta z najni ższą ceną: 108855,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 214512,00

Waluta:  PLN.
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