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Ogłoszenie nr 500108754-N-2018 z dnia 16-05-2018 r.

Gmina Zapolice: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zapolice, gm. Zapolice 
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 523362-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500058012-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Zapolice, Krajowy numer identyfikacyjny 73093448200000, ul. Plac Strażacki  5, 98-161
  Zapolice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 823-19-82 w. 28, e-mail
a.ziolkowska@zapolice.pl, faks 438 231 982. 
Adres strony internetowej (url): www.zapolice.biuletyn.net 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zapolice, gm. Zapolice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GKI.271.3.2018.AZK

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zapolice o
wydajności hydraulicznej Qśred = 160m3/d, BZT5 = 108 kg/d, ChZT = 216 kg/d. Projektowana
oczyszczalnia ścieków ma konstrukcję segmentową. Zakres prac obejmuje budowę: 1)
Przepompowni ścieków głównej wraz z mechanicznym oczyszczaniem ścieków (krata koszowa);
2) Punktu zlewczego ścieków dowożonych; 3) Budowę budynku reaktora biologicznego w skład
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którego wchodzą: a) pomieszczenie technologiczne mechanicznego oczyszczania ścieków –
sitopiaskownik, b) pomieszczenie stacji dmuchaw, c) komorę denitryfikacji, d) dwie komory
nitryfikacji, e) dwa osadniki wtórne, f) pomieszczenie prasy osadu, g) pomieszczenie sterowni,
h) pomieszczenie – węzeł sanitarny, 4) Budowę punktu zlewczego ścieków dowożonych
(żelbetowy zbiornik podziemny); 5) Montaż biofiltrów do oczyszczania powietrza; 6)
Rurociągów technologicznych wodno – kanalizacyjnych; 7) Wiaty przy bioreaktorze (nad
kontenerem z odwodnionym osadem); 8) Wiaty – zadaszenia nad agregatem prądotwórczym 9)
Odwodnienia liniowego w miejscach składowania odpadów wydzielonych w procesie
oczyszczania ścieków; 10) Przebudowę kanału doprowadzającego ścieki surowe do bioreaktora
Studni pomiarowej (zwężka Parshall’a); 11) Przyłącza wody do projektowanego budynku
bioreaktora; 12) Rozbudowę linii kablowej zasilającej oczyszczalnię i oświetleniowej terenu; 13)
Systemu monitoringu terenu; 14) Nowego układu drogowego wokół projektowanej oczyszczalni;
Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: UWAGA! Dołączone do SIWZ obmiary robót mają
charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena
ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i obmiarów robót
stanowiących załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do SIWZ. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w
SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy
europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła
ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych
produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości
produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest
uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które
posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do
SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych
wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania
„równoważności”. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać z
zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR (dalej
łącznie dokumentacją lub dokumentacją projektową stanowiącą) załącznik nr 8 do SIWZ,
obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi
Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego, a także zgodnie ze stosownymi
pozwoleniami na wykonywanie robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub
nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy,
zapewnić na terenie budowy ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących
się na terenie budowy obiektów i sieci, a po zakończeniu robót uporządkować teren. Materiały i
surowce, wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom określonym w
dokumentacji projektowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest
okazać certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wykorzystywanych materiałów. 2.
Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1666 ze zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w szczególności tzw. pracowników fizycznych
(robotników budowlanych), wykonujących roboty bezpośrednio związane z wykonywaniem
robót pod kierownictwem kierownika budowy oraz operatorów sprzętu mechanicznego przy
pomocy którego realizowany będzie przedmiot zamówienia (wymóg ten nie dotyczy m.in. osób
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów
budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca
samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo
określonych w obmiarze robót. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest
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do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wyżej określone czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
świadczenia. d) żądania okazania umów o pracę. 3) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących określone przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, pisemne
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w pkt 2) ppkt 1. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez Zamawiającego czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ppkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia
publicznego (zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie stosownej
kontroli. 3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego
zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w
formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom, wartości lub procentowo określonej część zamówienia jaka zostanie
powierzona podwykonawcy oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców, jeżeli są znane.
Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w
trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie ustalenia dotyczące wykonywania
zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem
Wykonawcy. 3) Wykonawca jest obowiązany do określenia telefonów kontaktowych i numerów
faks oraz współdziałania z Zamawiającym w celu dokonywania innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4) Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia. 5. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: Zamawiający wymaga aby
Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i
nie dłuższy niż 60 miesięcy. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z
tytułu rękojmi. Okres rękojmi ustala się na okres tożsamy okresowi gwarancji. 6. Dodatkowe
informacje: 1) Zaleca się aby Wykonawca (na własny koszt) dokonał wizji lokalnej w terenie w
celu zdobycia informacji koniecznych do przygotowania oferty z uwagi na ryczałtowy charakter
wynagrodzenia. 2) Wykonawca będzie obowiązany do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót
przed osobami postronnymi. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 4) Wykonawca
gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie. 5) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie
i niezbędne do odbioru przez stosowne instytucje. 6) Transport materiałów na plac budowy oraz
dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 7) Wykonawca w trakcie
wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz
innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzenia robót.
8) Po zakończeniu robót, ale przed odbiorem robót przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i
doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 9) Materiał z rozbiórki stanowi
własność Zamawiającego, który Wykonawca przetransportuje z terenu budowy na wskazane
miejsce przez Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45262350-9, 45262311-4,
45262310-7, 45220000-5, 45230000-8, 45260000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45320000-6,
45330000-9, 45332400-7, 45350000-5, 45400000-1, 45410000-4, 45431000-7, 45431200-9,
44221000-5, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45112710-5, 45314300-4, 45315100-9,
45315300-1, 45315600-4, 45315700-5, 45331000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3669084.80 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. „PROJNAD” Sp. z o.o 
Email wykonawcy: biuro@projnad.pl 
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 73 
Kod pocztowy: 98-200 
Miejscowość: Sieradz 
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Kraj/woj.: łódzkie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4169369.87 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4169369.87 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7134000.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


