Ogłoszenie nr 2022/BZP 00356646/01 z dnia 2022-09-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaszowice
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258753
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rydułtowska 2
1.5.2.) Miejscowość: Gaszowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 44-293
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gaszowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gaszowice.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

bip.gaszowice.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu
terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice – etap I
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7322b63e-1d4f-11ed-b950-8227d40187e8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356646/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21 07:10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057342/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307343/01
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SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GPIZP.271.18.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach, Piecach w rejonie ulic Rydułtowskiej i Zielonej
- od budynku nr 20 przy ul. Rydułtowskiej do ul. Zielonej,
- od ul. Zielonej do budynku nr 40 przy ul. Rydułtowskiej (cała strona zachodnia wzdłuż ul. Rydułtowskiej),
- ul. Zielona (od skrzyżowania z ul. Rydułtowską do budynku nr 24 przy ul. Zielonej),
Z uwagi na brak systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym opracowaniem konieczne jest opracowanie koncepcji
odprowadzenia ścieków z około 125 posesji przy uwzględnieniu warunków terenowych, usytuowania względem istniejącej
kanalizacji sanitarnej (PWiK Rybnik).
2) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych
W koncepcji zadanie podzielono na cztery części:
Część A – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków (P1) przy ul. Zielonej,
odprowadzenie ścieków z projektowanej przepompowni systemem tłocznym do istniejącej kanalizacji
zlokalizowanej wzdłuż ul. Rydułtowskiej, dla celów koncepcji przyjęto miejsce odprowadzenia ścieków w rejonie istniejącej
przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej. Pod względem technicznym istnieje możliwości włączenia do istniejącej
kanalizacji na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fabrycznej, o wskazanie miejsca włączenia rurociągu tłocznego do istniejącej
kanalizacji sanitarnej należy wystąpić do PWiK Rybnik na etapie realizacji projektu budowlanego budowy kanalizacji
sanitarnej.
Część B – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odprowadzeniem ścieków do projektowanej przepompowni ścieków
(P2) w rejonie ul. Stawowej obejmująca całą zlewnię ul. Rydułtowskiej - część zachodnia na odcinku od ul. Zielonej do
budynku nr 10 przy ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach, odprowadzenie ścieków z projektowanej przepompowni systemem
tłocznym do projektowanej przepompowni (P1) przy ul. Zielonej.
Część C - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej niezależnej od projektowanych przepompowni z odprowadzeniem
ścieków grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie SP w Piecach przy ul. Rydułtowskiej.
Część D - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (rejon budynków przy ul. Rydułtowskiej od nr 20 do nr 40, w rejonie
skrzyżowania z ul. Czernicką) niezależnej od projektowanych przepompowni z odprowadzeniem ścieków grawitacyjnie do
istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej.
DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNYCH
CZĘŚĆ A
– długość sieci grawitacyjnej - ok. 1343m
- długość sieci tłocznej - ok. 1033m
- długość sieci grawitacyjnej (odejścia do granicy posesji) - ok. 300m (przy założeniu 10m na budynek)
- przepompownia ścieków (P1) – 1szt
CZĘŚĆ B
– długość sieci grawitacyjnej - ok. 4291m
- długość sieci tłocznej - ok. 380m
- długość sieci grawitacyjnej (odejścia do granicy posesji) - ok. 760m (przy założeniu 10m na budynek)
- przepompownia ścieków (P2) – 1szt
CZĘŚĆ C
– długość sieci grawitacyjnej - ok. 303m
- długość sieci grawitacyjnej (odejścia do granicy posesji) - ok. 100m (przy założeniu 10m na budynek)
CZĘŚĆ D
– długość sieci grawitacyjnej - ok. 846m
- długość sieci grawitacyjnej (odejścia do granicy posesji) - ok. 190m (przy założeniu 10m na budynek)
3) Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia
W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową dla zadania jw. wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę / braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych (wybór procedury
zostanie podjęty na etapie przetargu przez Zamawiającego) – Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie.
Następnie należy zrealizować (wybudować) grawitacyjno – tłoczną sieci kanalizacji sanitarnie wraz z niezbędną
infrastrukturą / obiektami na sieci (m.in. pompownie ścieków).
4) Zakres usług objętych zadaniem:
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1) Realizację dokumentacji projektowej, w tym:
a) sporządzenie map do celów projektowych;
b) sporządzenie niwelety terenu przez uprawnionego geodetę, w tym: rzędne terenu na trasie projektowanych sieci oraz w
terenie nieruchomości przewidzianych do podłączenia, rzędne wyjść rurociągów z budynków / wejść do szamb dla
nieruchomości przewidzianych do podłączenia;
c) uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii jednostek branżowych, samorządu terytorialnego, wynikających z
obowiązujących przepisów (w tym, m.in. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), umożliwiając
kompleksową realizację inwestycji;
d) uzyskanie zgód na wejście w teren od dysponentów nieruchomości;
e) uzyskanie zgód na wejście w teren od prywatnych dysponentów, z potwierdzeniem głębokości wyjścia kanalizacji z
budynku oraz lokalizacji studzienki przyłączeniowej;
f) sporządzenie projektu budowlanego – 3 egz. w formie papierowej oraz projektu technicznego – 3 egz. w formie
papierowej;
g) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w formie papierowej;
h) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane – 2 egz. w formie papierowej;
i) przekazanie kompletnej dokumentacji (zakres wg pkt. f – h) w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD – w plikach w
formacie .pdf oraz w plikach do edycji;
j) uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiającego;
k) uzyskanie oraz przekazanie pozwolenia na budowę / braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych;
l) sporządzenie dokumentacji, która podczas ustaleń z Zamawiającym zostanie uznana za niezbędną do prawidłowego
wykonania.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21971577,97 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28082622,00 PLN
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