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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316853-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsk Podlaski: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
2018/S 139-316853
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bazyluk
Tel.: +48 857302923
E-mail: pk@pkbielsk.pl
Faks: +48 857318210
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pkbielsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkbielsk.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Szatyłowicz
Tel.: +48 857318100
E-mail: hszatylowicz@bielsk-podlaski.pl
Faks: +48 857318150
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy: www.bielsk-podlaski.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
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Podmiot prawa publicznego
I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi

II.1.2)

Główny kod CPV
45330000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn. „Remont
kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi”.
2. Inwestycja polega na remoncie zdewastowanych sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach: DN 800 mm; DN
600 mm; DN 400 mm metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45100000
45453000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bielsk Podlaski

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn. „Remont
kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi”.
2. Inwestycja polega na remoncie zdewastowanych sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach: DN 800 mm; DN
600 mm; DN 400 mm metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego.
3. Zakres modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, wzdłuż
ul. Miodowej, Jagiellońskiej i Zamkowej do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego; obejmuje remont kolektorów
grawitacyjnych wykonanych z rur żelbetowych:
a. DN 800 mm – o długości ok. 644,6 m
b. DN 600 mm – o długości ok. 57 m
c. DN 400 mm – o długości ok. 347,4 m
Łączna długość sieci do zmodernizowania – ok. 1049 m
Renowacja żelbetowych studni kanalizacyjnych o średnicy Dn 1 200 mm – 21 sztuk
Renowacja żelbetowych komór – 2 sztuki
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4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany
jest wykonać pełny zakres robót, konieczny z punktu widzenia Opisu Przedmiotu Zamówienia, przepisów prawa,
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia,
a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie
realizacji.
5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne
opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.
6. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca stosując
rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki materiałów by uzyskać wymagane parametry
techniczne i cechy jakościowe oraz technologiczne.
7. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w ST i
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5
ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność
takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności
dokumentu. Dopuszczenie realizacji zamówienia w oparciu o rozwiązania równoważne wymaga wyrażenia
zgody przez Projektanta, Inżyniera i Zamawiającego.
8. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań
równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych
Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących zagadnień:
a. Parametrów technicznych;
b. Trwałości;
c. Eksploatacji;
d. Funkcjonalności;
e. Celu przedmiotu umowy.
Z uwagi na limit znaków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w SIWZ - Rozdział III oraz w
Załączniku nr 5 do SIWZ. SIWZ jest dostępna na stronie www.pkbielsk.pl
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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:
Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0082/17-00 z dnia 19.12.2017 r.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
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Cena nie była jedynym kryterium oceny ofert
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 077-170717

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
Nazwa:
Remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Cena nie była jedynym kryterium oceny ofert. Wszystkie kryteria oceny ofert zostały opisane w SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2018
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