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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 3 - BUDOWA DRÓG,
CHODNIKÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Numer referencyjny: PWKC/308/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA DRÓG, CHODNIKÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYMIANA
OGRODZENIA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
„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

mailto:r.pyryt@pwkc.pionki.pl
www.pwkc.pl
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w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 740 113.10 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45252100
45111200
45100000
45223210
45223100
45223110
45262500
45262330
45233000
45111000
45111300
45112330
45320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, woj. mazowieckie, powiat radomski, Gmina Miasto Pionki, ul. dr M. Garszwo 99
Centralna Oczyszczalnia Ścieków

II.2.4) Opis zamówienia:
Budowa dróg i chodników wewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków
Założono wykonanie dojazdów do nowych obiektów oraz wymianę istniejących nawierzchni utwardzonych.
Przewiduje się układ dróg zbliżony do obecnego, jednak z istotnymi modyfikacjami tj.: - Istniejący wjazd od
strony zachodniej, będzie przeznaczony przede wszystkim dla wozów asenizacyjnych, podjeżdżających do
punktu zlewnego. Przy punkcie tym zaprojektowano pętlę drogową, umożliwiającą wyjazd ze stanowiska, bez
konieczności cofania.
- Wprowadzono możliwość ruchu ciężkich pojazdów, wraz z konsekwencjami – zaprojektowano nową
nawierzchnię typu ciężkiego, powiększono promienie skrętu oraz stworzono wewnętrzną pętle komunikacyjną,
ułatwiającą manewrowanie dużych pojazdów bez konieczności zawracania.
- Nowe drogi będą przystosowane do ruchu ciężkich pojazdów.
Warstwę wierzchnią dróg stanowić będzie beton asfaltowy. Projekt dróg wewnętrznych przewiduje wykonanie
nowych miejsc parkingowych dla gości i personelu oczyszczalni. Przewidywana ilość miejsc parkingowych – 7.
Powierzchnia dróg istniejących z trylinki do likwidacji - 3837 m2
Powierzchnia chodników z płyt betonowych do likwidacji – 283 m2
Powierzchnia nowych dróg asfaltowych – 4187 m2
Powierzchnia nowych chodników i opasek wokół obiektów – 1088 m2
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Nawierzchnia asfaltobetonowa
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
- dwuwarstwowa podbudowa z tłucznia kamiennego 12 i 14 cm grubości 26 cm,
- podbudowa dolna z pospółki grubości 15 cm,
- warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm.
Nawierzchnia chodników i opasek
- kostka brukowa betonowa typu Holland szara grubości 6 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa grubości 4 cm,
- podbudowa z pospółki grubości 10 cm.
Roboty ziemne
Przewiduje się niewielki zakres robót ziemnych, związanych przede wszystkim z korektami rzędnych lub
równaniem. Ze względu na przewidywany nadmiar ziemi z wykopów, szczególnie pod reaktor biologiczny,
dopuszcza się wykorzystanie części ziemi z wykopu, o dobrych parametrach geotechnicznych, do niewielkiego
powiększenia – przedłużenia skarpy od strony obiektów 08 i 13. Nie dopuszcza się wykorzystania w tym celu
humusu i gruntów nienośnych. Wszystkie zasypki należy zagęszczać warstwami do minimum Id=0,7.
W zakres robót ziemnych wchodzi również korytowanie pod drogi. Przed przystąpieniem do robót zabezpieczyć
i oznaczyć wszystkie instalacje przebiegające pod drogami mogące ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie
dla ludzi prowadzących roboty ziemne. Ze względu na bogatą sieć uzbrojenia podziemnego roboty prowadzić
ręcznie, pod nadzorem branżowych inspektorów, stosując się do ich poleceń.
Wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków
Przewiduje się wymianę istniejącego ogrodzenia terenu oczyszczalni na nowe. Istniejące ogrodzenie w
znacznym stopniu wyeksploatowane – z siatki stalowej na słupkach, bez podmurówki. Łączna długość
ogrodzenia do wymiany – 909 m.b. Przewiduje się również wymianę dwóch bram wjazdowych o szerokości 6m
oraz 1 furtki.
Projektowane ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej na słupkach stalowych 60x40x1,5mm. Siatka
zgrzewana przetłaczana typu „3D” z prętów średnicy 5mm. Przewiduje się prefabrykowaną, żelbetową
podmurówkę o wysokości 30cm (10cm w ziemi, 20cm ponad ziemią). Panele wysokości 170cm i długości
250cm.
3. Do zadań Wykonawcy należy również w szczególności:
• Uzyskanie niezbędnych zgód na zajęcie pasa drogowego od właścicieli dróg,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
• Obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

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
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający na realizację zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 1 537 604.87 zł (netto). Uchwałą Nr 2
Zarządu Spółki podjął decyzję o zwiększeniu środków na realizację zadania do kwoty zaoferowanej przez
Wykonawcę tj. 1 740 113.10 zł (netto).
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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 072-158644

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/0005/07/2018

Nazwa:
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki- Zadanie Nr 3 - BUDOWA DRÓG,
CHODNIKÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE OCZYSZCZALNI 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
MARCBUD Marek Baran
Pionki
Zalesie 1C
26-670
Polska
Tel.:  +48 48512347958
E-mail: marcbud.79@wp.pl 
Kod NUTS: PL921
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 537 604.87 PLN

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158644-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:marcbud.79@wp.pl
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Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 740 113.10 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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: 30 000,00 PLN
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, dokonywane będą w PLN.
5. Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów, oświadczeń zawarte są w poszczególnych pkt.
SIWZ.
cd. Sekcji III.1.1.
d) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne 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.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. VII.3.2)
SIWZ.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty
wskazane w pkt. VII.3.2) SIWZ.

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
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A

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

