
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule
„zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151987294

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łąkowa

1.5.2.) Miejscowość: Panki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-140

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/3190130

1.5.8.) Numer faksu: 34/3190130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zmpp@interia.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zmpp.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.zmpp.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:
Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule
„zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdf742e8-d808-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00129527/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-28 12:53

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00069098/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule
„zaprojektuj i wybuduj”

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
PROW 2014-2020

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097145/02

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: ZMPP.271.2.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 927200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie map do celów projektowych, zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych na terenie Oczyszczalni ścieków w miejscowości Panki, ul.
Łąkowa 8 na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, poprzez:
• Przebudowę pompowni głównej
• Przebudowę punktu zlewnego
• Przebudowę instalacji mechanicznego oczyszczania
• Doprowadzenie rurociągu wody technologicznej do instalacji sitopiaskownika i sita
• Doprowadzenie nowych kanałów międzyobiektowych
• Położenie zasilających linii elektrycznych oraz sterowniczych i akpia w zakresie wymaganym
do prawidłowego funkcjonowania obiektów realizowanych w ramach inwestycji
• Dostawę i montaż wyposażenia technologicznego
• Dostawę i montaż aparatury kontrolno – pomiarowej wraz z układem sterowania i automatyki
• Rozruch części mechanicznej oczyszczalni ścieków wzbogaconej lub wyposażonej w nowe
urządzenia
• Przygotowaniu dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji

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

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45252210-3 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

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

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71354000-4 - Usługi sporządzania map

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 oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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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: 1989881,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1989881,70 PLN
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