Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 338520-2011 z dnia 2011-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lipiany
Przedmiot zamówienia jest realizacja projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mironów wraz z
przepompownią i przyłączami, z odprowadzeniem do przepompowni ścieków w miejscowości Przywodzie, gm. Lipiany zgodnie
z...
Termin składania ofert: 2011-11-14

Lipiany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Mironów wraz z przepompownią i przyłączami, z odprowadzeniem
do przepompowni ścieków w miejscowości Przywodzie, gm.
Lipiany
Numer ogłoszenia: 422408 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
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: 338520 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie,
tel. 091-5641-049, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Mironów wraz z przepompownią i przyłączami, z odprowadzeniem do przepompowni
ścieków w miejscowości Przywodzie, gm. Lipiany.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest realizacja projektu Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mironów wraz z przepompownią i przyłączami, z
odprowadzeniem do przepompowni ścieków w miejscowości Przywodzie, gm. Lipiany zgodnie z
dokumentacją techniczną. W zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnych w m. Mironów wchodzi m.in. budowa:- kolektorów kanalizacji sanitarnej o spływie grawitacyjnym. Kolektory

sprowadzają ścieki do przepompowni ścieków P w m. Mironów zlokalizowanej przy drodze
gruntowej. Odprowadzenie ścieków z mieszkań do nowo wybudowanych studni rewizyjnych na
nowo wybudowanych kolektorze kanalizacji sanitarnej i przykanalikach,- rurociąg tłoczny kanalizacji
sanitarnej z przepompowni ścieków P w m. Mironów do przepompowni ścieków P w m. Przywodzie
na odcinku TŁ 1 ÷ TŁ 46. Na rurociągu tłocznym projektuje się budowę uzbrojenia w zespoły
odpowietrzania i odwodniania sieci, - przepompowni ścieków P w m. Mironów, którą projektuje się
wybudować z polimerobetonu o średnicy 1200 mm i głębokości 2400 mm, z dwoma pompami
zatapialnymi - pracuje jedna pompa, druga rezerwowa. Przepompownia ścieków prefabrykowana z
kompletnym wyposaŜeniem ze stali nierdzewnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający opisany został za pomocą dokumentacji projektowej, przedmiarów oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z programem prac archeologicznokonserwatorskich. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, przy
wykonywaniu prac ziemnych zapewnić udział osoby z nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego,
wykonującego interwencyjne prace archeologiczne oraz zastosować sposób wykonywania tych prac
wg. w wytycznych nadzoru archeologicznego-konserwatorskiego. Przedmiar robót, stanowiący
podstawę sporządzenia kosztorysu jest opracowaniem pomocniczym w stosunku do projektu i
specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia.
Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc
wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót moŜna
przypisać wyłącznie charakter dokumentu informacyjno-pomocniczego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 3.2.1 Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Przedsiębiorstwo InŜynieryjno-Budowlane SEWEKO Spółka z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35,
73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1429289,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I
NAJWYśSZĄ CENĄ
•

Cena wybranej oferty: 487898,81

•

Oferta z najniŜszą ceną: 359847,02 / Oferta z najwyŜszą ceną: 976847,46

•

Waluta: PLN.

