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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp z o.o.
Pionki ul. Zakładowa 7
Pionki
26-670
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Pyryt
Tel.:  +48 483852514
E-mail: r.pyryt@pwkc.pionki.pl 
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwkc.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki- Zadanie Nr 2 - Remont głównej
przepompowni ścieków
Numer referencyjny: PWKC/307/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont Głównej Przepompowni Ścieków w przedmiocie zamówienia
„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”.
Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w mieście Pionki nr POIS.02.03.00-00-0047/16” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „Gospodarka Wodno – Ściekowa
w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

mailto:r.pyryt@pwkc.pionki.pl
www.pwkc.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 677 200.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45252100
45300000
45111200
45100000
45223100
45223110
45223220
45320000
45442100
45421000
45310000
45400000
45410000
45432000
45314000
45262520
45223210
45262330
45252124
45252200
45330000
45331000
45232000
45261000
45231300
45111000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, woj. mazowieckie, powiat radomski, Gmina Miasto Pionki, ul. Zwycięstwa nr działki 1579/26
Główna Przepompownia Ścieków

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakresie inwestycji przewidziano wymianę na nowy istniejącego układu pompowego wraz z rurociągami
i armaturą ze względu na długi czas pracy istniejących urządzeń i ich znacznym wyeksploatowaniem.
Projektowany układ pomp zostanie dostosowany do nowego układu technologicznego oczyszczalni ścieków, a
także do podwyższenia zwierciadła ścieków w przebudowanych obiektach oczyszczalni ścieków.
W ramach wymiany wyposażenia zostaną zainstalowane następujące urządzenia:
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Pompy
- liczba urządzeń : 6 szt.(4+2 rezerwa czynna)
- wydajność zestawu (4 szt.) : 670 m3/h
- wysokość podnoszenia : 20 m
- moc silnika : 18,5 kW
- typ urządzenia : pompa zatapialna w zabudowie suchej, montaż pionowy na kolanie stopowym o zmiennej
średnicy DN150/DN250 dla zmniejszenia wysokości strat hydraulicznych.
Rurociągi
W celu dostosowania do nowych pomp w zakres wymiany wchodzą również rurociągi oraz armatura.
Projektowane rurociągi zostaną wykonane ze stali kwasoodpornej min. OH18N9. Połączenia rur spawane
lub kołnierzowe. W miejscu styku stali kwasoodpornej ze stalą czarną (malowaną lub ocynkowaną) należy
zastosować przekładki izolacyjne np. teflonowe.
Należy wykonać podpory pod rurociągi co najmniej w miejscach zaznaczonych w Projekcie Budowlanym oraz
zgodnie z zaleceniami projektanta i uzgodnieniami w nadzorze autorskim. Podpory powinny wyeliminować
drgania rurociągów.
Armatura
Na projektowanych rurociągach zostanie zbudowana nowa armatura zaporowa i odcinająca dostosowana do
pracy ze ściekami surowymi:
- zasuwy nożowe międzykołnierzowe o różnych średnicach DN100 – DN350,
- zawory zwrotne klapowe z możliwością obciążenia klapy – DN200,
- kompensatory gumowe drgań odporne na działanie ścieków – DN200
Roboty budowlane
W zakresie robót budowlanych znajdą się miedzy innymi:
- remont komory suchej pomp,
- wykonanie nowych fundamentów pod urządzenia,
- wykonanie podpór pod rurociągi oraz przejścia przez stropy dla rurociągów technologicznych oraz kanałów
wentylacyjnych.
Kraty koszowe
W zakresie modernizacji pompowni wchodzi również wymiana istniejących krat koszowych. Istniejące kraty
zostaną wymienione na nowe wykonane ze stali min. OH18N9.
Ze względu na konieczność instalacji nowych krat w istniejących komorach możliwe jest odtworzenie
istniejącego wyposażenia ze stali kwasoodpornej. Komory krat koszowych należy zhermetyzować uchylnymi
klapami otwieranymi w czasie podnoszenia krat.
Charakterystyk krat koszowych:
liczba urządzeń 2 szt.,
przepływ 420 m3/h,
głębokość zabudowy ok. 5,5 m,
moc silnika 1,1 kW.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i Rękojmia (G) / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający na realizację zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 1 517 626.44 zł (netto), uchwałą Nr 1
Zarządu Spółki podjął decyzję o zwiększeniu środków na realizację zadania do kwoty zaoferowanej przez
Wykonawcę tj. 1 677 200.00 zł (netto).

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 072-158648

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: JRP/0004/o7/2018

Nazwa:
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki- Zadanie Nr 2 - Remont głównej
przepompowni ścieków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Chem-Montaż Sp. z o.o.
Pionki
Pionki
26-670
Polska
Tel.:  +48 486124371

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158648-2018:TEXT:PL:HTML
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E-mail: biuro@chem-montaz.pl 
Faks:  +48 486124371
Kod NUTS: PL921
Adres internetowy: www.chem-montaz.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 517 626.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 677 200.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Na dzień podpisania umowy nie wiadomo.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem przypadków określonych
w Ustawie.
3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 35 000,00 PLN
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, dokonywane będą w PLN.
5. Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów, oświadczeń zawarte są w poszczególnych
zadaniach SIWZ.
cd. Sekcji III.1.1.
"albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
15 Ustawy."

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe dane dotyczące terminów składania odwołań zostały określone wart 182 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:biuro@chem-montaz.pl
www.chem-montaz.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

