
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 24145-2016 z dnia 2016-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobolew

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew - ul.

Leszowa, gmina Sobolew. 2. Projektowana sieć wodociągowa w miejscowości Kobusy jest rozbudową istniejącego systemu...

Termin składania ofert: 2016-03-23

Sobolew: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Kobusy i Sobolew - ul. Leszowa, gmina Sobolew

Numer ogłoszenia: 131412 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

24145 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobolew, Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, faks 025

6832736.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości

Kobusy i Sobolew - ul. Leszowa, gmina Sobolew.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w miejscowości Kobusy i Sobolew - ul. Leszowa, gmina Sobolew. 2. Projektowana sieć wodociągowa w miejscowości

Kobusy jest rozbudową istniejącego systemu wodociągowego i będzie zasilana w wodę z istniejącej stacji uzdatniania wody

w miejscowości Grabniak. Projektowany wodociąg zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej PVC 225 w

miejscowości Grabniak. Projektowana sieć wodociągowa w miejscowości Sobolew - ul. Leszowa jest rozbudową

istniejącego systemu wodociągowego i będzie zasilana w wodę z istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości

Sobolew. Projektowany wodociąg zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej PVC 225 w miejscowości Sobolew,

ul. Wspólna. 3. Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rur PVC PN = 1,0 Mpa o średnicach Ø z 225 i Ø z 160. Rury

PVC będą łączone ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Na projektowanym wodociągu zostaną

wybudowane hydranty p.poż nadziemne. Przed hydrantami należy wykonać zasuwy odcinające. Głębokość ułożenia sieci

wodociągowej 1,7 m. Na wodociągu zostaną zamontowane dwa zawory redukujące ciśnienie w studniach żelbetowych 1,5

m. 4. Zakres inwestycji obejmuje: - sieć wodociągowa PVC DN 225 - 1352,5 m - sieć wodociągowa PVC DN 160 - 2484,0

m - sieć wodociągowa PE RC DN 225 przewiert - 32,0 m - hydranty nadziemne - 24 szt. - sieć wodociągowa PVC DN 160 -

4 000,0 m - hydranty nadziemne - 27 szt 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót

(załącznik nr 10 do SIWZ), projekcje budowlanym (załącznik nr 11 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót (załącznik nr 12 do SIWZ). 6. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń I



gatunku, zakupionych u producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie

gorszych niż określone w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. 7. Ponadto w ramach zamówienia do obowiązków

Wykonawcy należy zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej: wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, koszt

powinien być wliczony w ogólną wartość zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie. 8. Wykonawca zobowiązany jest do

szczegółowego zapoznania się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zdobycia wszelkich informacji

niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty 9. Występujące w dokumentacji i przedmiarze nazwy, typy i

pochodzenia produktów zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaprojektowania innych urządzeń i materiałów

niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów takich

samych jak określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych

dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają

wymagania określone przez zamawiającego. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegać ocenie przez autora

dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego

decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. Zaproponowane przez Wykonawcę

urządzenia i materiały równoważne, nie mogą zakłócić funkcjonowania istniejącego systemu odprowadzania ścieków,

powinny z nimi bezproblemowo współdziałać...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.31.30.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo- Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400

Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2034204,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 731850,00

Oferta z najniższą ceną: 731850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2474239,61

Waluta: PLN .


