
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 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 w Gminie Modliborzyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00344ffb-b47a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00092526/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-24 09:32

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003697/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce.

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzenie energii” .

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054609/02

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.271.1.3.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 2439024,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Gminie Modliborzyce” w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej oraz wykonanie rozbudowy i uruchomienie komunalnej oczyszczalni ścieków w
Modliborzycach wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni o
przepustowości od 350 m3/d dla 3500 RLM.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń opinii
oraz decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na
budowę z uwzględnieniem PFU, w tym poniższych decyzji i dokumentów; uzyskanie decyzji
środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych na wylot i zrzut ścieków oczyszczonych oraz budowy
drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i inne wymagane dla wykonania przedmiotu
zamówienia;
2) sporządzenie karty informacyjnej/ROŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
oczyszczalni ścieków w miejscowości Modliborzyce wraz z uzyskaniem /Decyzji o

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00092526/01 z dnia 2021-06-24

2021-06-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
3) sporządzenie projektów wykonawczych;
4) obsługę geodezyjną;
5) wykonanie na podstawie powyższych projektów robót budowlanych i montażowych wraz z
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu i doprowadzenie energii elektrycznej do oczyszczalni
ścieków oraz wykonaniem kanału odprowadzającego ścieki i wylot ścieków kierowanych do rzeki
Sanny, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz ze zjazdem drogi głównej oraz
odtworzeń po robotach budowlanych;
6) kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia;
7) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z
oddaniem wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
8) wykonanie rozruchu oczyszczalni;
9) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi
dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków; 
10) przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni;
11) wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń;
12) opłaty za nadzory obce, badania itp.;
13) inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną;
14) wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych;
15) znakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, a w
szczególności oznakowanie: dróg ewakuacyjnych, lokalizacji sprzętu ppoż., armatury, urządzeń,
instalacji, miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji,
informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji; 
16) nadzór autorski projektantów wszystkich branż;
17) wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowiska do odbioru
końcowego i odbioru pogwarancyjnego. 
Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia
określa Program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej: „PFU” ) – stanowiący załącznik Nr 7 do
SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy („PPU”) – załącznik Nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

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:
W dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na ww. zadanie. Do wyznaczonego terminu wpłynęły trzy oferty, których
cena przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
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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

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6125400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7886000,01 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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