Ogłoszenie nr 500031021-N-2017 z dnia 20-09-2017 r.
Gmina Opatówek: Projekt: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy
Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna,
Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek". Zadanie 2: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków dla gminy Opatówek".
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
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4: Środowisko. Działanie: 4.3.
Gospodarka wodno-ściekowa. Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547528-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500008206-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Opatówek, Krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności 14, 62860 Opatówek,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454, e-mail przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017.
Adres strony internetowej (url): www.opatowek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek".
Zadanie 2: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Zp.In.271.7.2017
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:
Roboty będą realizowane w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków dla gminy Opatówek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tłokinia Wielka, Tłokinia
Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa Opatówek". Zadanie realizowane jest z udziałem Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa,
Poddziałania 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa. Wysokość dofinansowania do 85 % kosztów kwalifikowalnych.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 – Roboty
budowlane 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.00.00-1 – Roboty w zakresie burzenia i
rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45.20.00.00-9 –Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.23.13.00-8
– Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.21.52-2 –
Roboty budowlane w zakresie przepompowni 45.25.21.27-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45.25.22.00-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne Przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy
Opatówek, biologiczno mechanicznej o docelowej przepustowości Q=1220 m3/d, z zastosowaniem technologii
osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym z pionowymi osadnikami wtórnymi wraz z jej rozruchem
technologicznym. Podstawowe elementy oczyszczalni: 1. Stacja przyjmowania ścieków dowożonych Fek-Pak:
szybkozłącze do odbioru, wstępne mechaniczne podczyszczenie, pomiar przepływu ścieków i osadów, moduł
rejestracyjny z wydrukiem danych, 2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych: układ napowietrzania /

mieszania, porcjowe dozowanie ścieków, 3. Wstępne podczyszczenie ścieków: krata hakowa, 4. Piaskownik
pionowy: pompa pulpy piaskowej, separator piasku, 5. Komora pompowni: stacja pomp zatapialnych, 6.
Oczyszczanie mechaniczne ścieków: automatyczne sito skratkowe, separator zawiesiny łatwoopadalnej, 7.
Oczyszczanie biologiczne ścieków: selektor (pięć komór) – warunki beztlenowe stosowane dla procesu, komora
denitryfikacji/nitryfikacji, osadniki wtórne pionowe – separacja osadu od ścieków, 8. Pomieszczenie dmuchaw:
stacja dmuchaw, układ dystrybucji powietrza, 9. Stacja dozowania PIX: zbiornik magazynowy PIX, układ
dozowania, 10. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego: układ napowietrzania osadu, układ do zagęszczania
osadu, 11. Stacja mechanicznego odwadniania osadu: zainstalowanie istniejącej prasy śrubowej oraz stacji
flokulantu: (uwaga – zmiana w stosunku do projektu), 12. Stacja wapnowania osadu: silos wapna, przenośnik
śrubowy wapna, 13. Sterowanie procesem technologicznym, 14. Wykonanie ogrodzenia, 15. Place manewrowe i
miejsca postojowe, 16. Zagospodarowanie zielenią, 17. Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, 18.
Kolektor grawitacyjny odprowadzający ścieki oczyszczone do istniejącego wylotu. W związku z tym, że inwestor
zakupił już urządzenie do mechanicznego odwadniania osadu, równoważne do urządzenia ujętego w projekcie,
przedmiotem zamówienia jest jedynie demontaż i montaż istniejącej prasy śrubowej wraz z osprzętem oraz
demontaż i montaż stacji
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45231300-8, 45232152-2, 45252127-4, 452522000, 45310000-3
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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6394108.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: 1) SEEN Technologie Sp. z o.o. - lider konsorcjum 2) INSTAL WARSZAWA S.A. - partner
konsorcjum
Email wykonawcy: seen@seen.pl
Adres pocztowy: Warszawa, ul. Siennicka 29
Kod pocztowy: 04-394
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
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 7730952.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7055205.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9255750.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki

