
Ogłoszenie nr 510073070-N-2019 z dnia 12-04-2019 r.

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wczasowej
i ul. Polnej w Drawnie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:" Oś
priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju
systemów oczyszczania ścieków".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526072-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy, Krajowy numer identyfikacyjny 21051743300000, ul.
ul. Kolejowa  7, 73-220  Drawno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 957 682 201,
e-mail gwisniowski@drawno.pl, faks 9 576 882 201.
Adres strony internetowej (url): www.drawno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wczasowej i ul. Polnej w Drawnie"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.09.2019.MP

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:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
ul.Wczasowej i ul. Polnej w Drawnie”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch
następujących części(zadań): Część I: Zadanie 1- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul.
Wczasowej w Drawnie” Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia: - wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, - wykonanie rurociągu tłocznego ścieków,
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul.
Wczasowej w Drawnie”

- wykonanie tłoczni ścieków wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu. Zakres niniejszego
postępowania przetargowego nie obejmuje zakresem wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z
wpustami ulicznymi oraz podczyszczalnika wód deszczowych, które ujęte zostały w
dokumentacji projektowej. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia– budowy sieci kanalizacji
sanitarnej na ul. Wczasowej w Drawnie zawarty jest w Załącznikach do SIWZ– projekcie
budowlano – wykonawczym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,przedmiarze
robót. Część II: Zadanie nr 2- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w
Drawnie”Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia: - wykonanie sieci grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej, -wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, - wykonanie
przepompowni ścieków wraz linią zalicznikową zewnętrzną, - wykonanie przyłączy
kanalizacyjnych doprowadzonych do granic nieruchomości. Sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U,szereg ciężki „S,SDR 34, SN8
wersja jednorodna o średnicy D 200 x 5,9 mm. Na odcinkach S2 – S3 – S4oraz S8 – S9 – S10
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać metodą bezwykopową(przewiertem
sterowanym) z rur warstwowych (minimum dwuwarstwowych), PE 100 RC, SDR 17, PN10 o
średnicy dn 225 x 13,4 mm. Przyłącza kanalizacyjne do działek zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC-U, szereg ciężki „S, SDR 34, SN8 wersja jednorodna o średnicach D 160
x 4,7mm.Przyłącza P1 oraz P3 należy wykonać metodą bezwykopową (przewiertem sterowanym
) z rurwarstwowych ( minimum dwuwarstwowych ), PE 100 RC, SDR 17, PN 10 o średnicy dn
160 x 9,5 mm.Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur PE 100RC, SDR 17, PN
10 o średnicy dn 90 x5,4 mm, należy wykonać metodą bezwykopową ( przewiertem sterowanym
) z rur warstwowych(minimum dwuwarstwowych). Łączna długość kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o średnicy D 200 x 5,9mm, PVC-U, SDR 34, SN 8 - L = 176,5 m. Łączna długość
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy dn 225 x 13,4 mm, PE100RC, PN10 SDR 17 - L
= 111,0 m. Łączna długość kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy dn 90 x 5,4 mm PE100RC,
SDR 17, PN10 – L = 9,0 m. Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych o średnicy D 160 x 4,7
mm, PVC-U, SDR 34, SN 8 – L = 47,0 m ( 13 szt ). Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych o
średnicy dn 160 x 9,5 mm, PE100RC, PN10 SDR 17 – L = 22,0 m (2 szt ). Łączna długość linii
zalicznikowej zewnętrznej YKY 4 x 10mm2 – L = 4,5 m. Szczegółowy Opis przedmiotu
zamówienia – budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Drawnie zawarty jest w
Załącznikach do SIWZ – projekcie budowlano – wykonawczym, Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45232410-9, 45111200-0

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
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul.
Polnej w Drawnie”

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający, Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z.o.o w Drawnie, działając na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej ze złożonych ofert
przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.759
771,79 zł brutto bez możliwości jej zwiększenia do kwoty ofertowej, tj. do 1 332 751,75 zł brutto.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający, Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z.o.o w Drawnie, działając na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej ze złożonych ofert
przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 612
634,35 zł brutto bez możliwości jej zwiększenia do kwoty ofertowej, tj. do 931 565,70 zł brutto.

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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