
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Gminie Modliborzyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MODLIBORZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 63

1.5.2.) Miejscowość: Modliborzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-310

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 158715079

1.5.8.) Numer faksu: 158717102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@modliborzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://modliborzyce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://modliborzyce.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka 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:
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Gminie Modliborzyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74301972-fcfc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341516/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09 13:00

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031432/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Gminie Modliborzyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240636/01

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: INW.271.1.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 9781365,53 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 988136 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2.2.1. część 1 zamówienia obejmuje zadanie: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie w Modliborzyce,
realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiający dzieli zamówienie na dwa (2) następujące etapy:
1) etap I obejmujący zakres zaprojektowania kompletnej dokumentacji projektowej,
2) etap II obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji uprzednio przez siebie sporządzonej, budowy
i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Modliborzycach. Głównym założeniem inwestycyjnym jest zapewnienie przyjęcia i
oczyszczenia ścieków przez nową oczyszczalnię ścieków w ilości min.Qdśr=350m3/d.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa Program
funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej: „PFU” ) – stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy
(PPU) – Załącznik nr 8A do SWZ.Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających
odpowiednie, wymagane Prawem
Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz należących do
odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 8100000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2.2.2. część 2 zamówienia obejmuje zadanie: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie
Modliborzyce.
Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz
płyty postojowej dla śmieciarek w miejscowości Słupie, Gminy Modliborzyce. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane
będzie na działkach nr 147/1,150/1,152/1 Obręb: 0014 Słupie, jednostka ewidencyjna: 060506_5. Inwestycja położona jest
na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:
1) budowę budynku magazynowanego do obsługi punktu PSZOK;
2) budowa kontenera socjalno-sanitarnego;
3) budowa żelbetonowej płyty postojowej dla śmieciarek wraz z odprowadzeniem wód opadowych do szczelnego zbiornika;
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4) wykonanie wewnętrznego układu komunikacyjnego – utwardzenie placu i wydzielenie miejsc postojowych,
5) budowa przyłącza wodociągowego;
6) budowa przyłącza kanalizacyjnego
7) budowa linii kablowych nN
Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, na którą składają się:
Projekt: budowlany, wykonawczy; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zwana dalej: STWiOR); Przedmiar
robót - stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy (PPU) – Załącznik nr 8B do SWZ.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie
miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien
opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, oraz STWiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w
przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te ujęte były w
dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.5.5.) Wartość części: 789325,93 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
część 3 zamówienia obejmuje zadanie: zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów do odbioru i transportu odpadów
komunalnych:
�� (1) jeden specjalistyczny pojazd typu: śmieciarka na podwoziu trzyosiowym o zabudowie 22m2 wraz z wyposażeniem,
rok
produkcji min. 2021;
�� (1) jeden pojazd ciężarowy typu o DMC 3,5 t. z zabudową skrzynia osiatkowana, rok produkcji 2021/2022;
Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia
wymaganych przez Zamawiającego określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ oraz
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowiące Załącznik nr 8C
do SWZ.2.2.3.1. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z
podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych
równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.
2.2.3.2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających
się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Odbiór przedmiotu
zamówienia dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w obecności przedstawicieli Stron.
2.2.3.3. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące na podwozie, minimum 24 miesiące na urządzenia zabudowy. Wykonawca
może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesięcy co będzie
uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale 14 do SWZ - kryteria oceny ofert.
Wykonawca gwarantuje czas reakcji autoryzowanego serwisu Wykonawcy do 48 godzin, (dni robocze), czas napraw
usterek do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W przypadku przekroczenia terminu Wykonawca zobowiązuje się
zapewnić pojazd zastępczy o równoważnych parametrach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 892039,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części 1 zamówienia w
terminie składania ofert ustalonym na dzień 21 lipca 2022 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1076250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1076250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1076250,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo -Budowlany Rachwał Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8621642934

7.3.3) Ulica: ul. Cisowa 2

7.3.4) Miejscowość: Janów Lubelski

7.3.5) Kod pocztowy: 23-300

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1076250,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części 3 zamówienia w
terminie składania ofert ustalonym na dzień 21 lipca 2022 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.
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