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Ogłoszenie nr 510093472-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Gmina Szczuczyn: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji
Szczuczyn.

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 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 525937-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540069028-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe: 
Nie dotyczy.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23,
19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl,
faks 86 273 50 81. 
Adres strony internetowej (url): http://www.um.szczuczyn.pl/,
www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RI. 271.5.2020

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: 

CZĘŚĆ I Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Szczuczyn
(roboty budowlane). 1. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w ulicy Sportowej z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej na odcinku od PN
(przepomp. ścieków przy byłym Publicznym Gimnazjum) – PG (przepomp. ścieków główna ul.
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Łąkowa przy oczyszczalni) wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 2.
Zaprojektowanie i przebudowa odcinka tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku od PN
(przepompowni przy Publicznym Gimnazjum) do studni rozprężnej w ul. Łąkowej. 3.
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szczuki wraz z
odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 4. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w ulicy Grunwaldzkiej wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz
chodników. 5. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz
sieci wodociągowej w ulicy Kilińskiego z podłączeniem do przepompowni ścieków P2 w
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Szczuczynie oraz odbudowa nawierzchni drogowej oraz
chodników. 6. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z
przyłączami w ulicy Łomżyńskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul.
Kolneńską wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 7. Zaprojektowanie i
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Granicznej wraz z odbudową
nawierzchni drogowej i chodników. 8. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w ul. Przelotnej i Krzywej z włączeniem do przepompowni PN oraz
odbudowa nawierzchni drogowej oraz chodników. 9. Zaprojektowanie i budowa sieci
wodociągowej w ul. Krzywej i Przelotnej w m. Szczuczyn wraz z odbudową nawierzchni
drogowej oraz chodników. 10. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywej i
Przelotnej w m. Szczuczyn wraz z odbudową nawierzchni drogowej oraz chodników. 11.
Modernizacja przepompowni ścieków: a) P2 – przy SP ul. Kilińskiego b) PG- przy oczyszczalni
ścieków, ul. Łąkowa c) PN – przy Publicznym Gimnazjum ul.Nadstawna d) P3- przy ul.
Nadstawnej e) P4 – przy ul. Królowej Marysieńki 12. Zaprojektowanie i przebudowa stacji
uzdatniania wody oraz ujęcia wody w m. Szczuczyn wraz montażem dwóch zbiorników
retencyjnych. 13. Zaprojektowanie i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w m.
Szczuczyn. CZĘŚĆ II Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji
Szczuczyn – dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków
(dostawy i usługi): a) P2 – przy ul. Kilińskiego b) PG- przy oczyszczalni ścieków c) PN – przy
Publ. Gimn. ul. Nadstawna d) P3- przy ul. Nadstawnej e) P4 – przy ul. Królowej Marysieńki
Roboty należy zaprojektować i wykonać biorąc pod uwagę zapisy Programu Funkcjonalno –
Użytkowego, pisma znak ZDP.713.591.2019.EC z dnia 03.12.2019r. Na wykonawcy spoczywa
obowiązek uzyskania map do celów projektowych, badań gruntu, uzgodnień, opinii, pozwoleń
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz operaty wodnoprawne w celu uzyskania
pozwoleń wodnoprawnych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien dokonać stosownych
zgłoszeń i zawiadomień (PINB) w imieniu Inwestora. Po zrealizowaniu inwestycji na
Wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia zakończenia prac i uzyskania w imieniu Inwestora
pozwolenia na użytkowanie SUW. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Wydziału
Architektury i Budownictwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę Zobowiązuje się
Wykonawcę do uzyskania zatwierdzenia zaproponowanych rozwiązań projektowych przez
Inwestora. Nie zezwala się rozpoczęcia robót budowlano – montażowych bez wcześniejszego
uzgodnienia rozwiązań projektowych z Inwestorem, bądź osobą lub instytucją przez niego
upoważnioną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac
do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację
PFU. Informacje określone w PFU dotyczące długości sieci, średnice i trasy kanalizacji są
danymi poglądowymi i mogą ulec zmianom na etapie projektowania. UWAGA: Zapisy pisma
ZDP znak ZDP.713.591.2019.EC z dnia 03.12.2019r. uszczegóławiają zapisy PFU i mają wyższą
rangę jak zapisy określone w PFU.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45111291-1, 45200000-9, 45230000-8, 45232000-2,
45233120-6, 45330000-9, 71320000-7, 79421200-3, 31121100-1

SEKCJA III: PROCEDURA
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno –
ściekowej aglomeracji Szczuczyn (roboty budowlane)

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
Nie dotyczy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14950960.19 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 9 
Kod pocztowy: 18-400 
Miejscowość: Łomża 
Kraj/woj.: podlaskie 

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 13530000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13530000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20326092.62 
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: 
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno –
ściekowej aglomeracji Szczuczyn – dostawa i montaż
agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków
(dostawy i usługi)

IV.8) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 456898.26 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Sp. z o.o. ul. Mazurska 30a, 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Mazurska 30a 
Kod pocztowy: 19-400 
Miejscowość: Olecko 
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

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 510450.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 510450.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 610789.55 
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:
Nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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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. 
Nie dotyczy


