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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Tel.: +48 322154340
E-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pim.czechowice-dziedzice.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o.
Legionów 85
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Tel.: +48 322153717
E-mail: projekt@pwik.czechowice-dziedzice.pl
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwik.czechowice-dziedzice.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Czechowice-Dziedzice
Plac Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Tel.: +48 322147110
E-mail: zp@um.czechowice-dziedzice.pl
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.czechowice-dziedzice.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
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I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-DziedzicPołudnie
Numer referencyjny: 15/POIS/JRP/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz
modernizacja istniejących, ale wadliwie funkcjonujących odcinków sieci wodociągowej poprzez budowę
nowych odcinków sieci wodociągowej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice w ramach Projektu
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, Kontrakt IV: Budowa
kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe, a
także wykonanie modernizacji nawierzchni dróg, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie
sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej, wykonanie podbudów pod nawierzchnie oraz oporników drogowych.
Zamawiającym dla zakresu zadań kanalizacyjnych jest PIM Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, dla
zakresu zadań wodociągowych jest PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o o. a dla zakresu drogowego
jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 42 099 150.40 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe
(podzadanie 1, 22)”;
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45230000
45231300
45232000
71221000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czechowice-Dziedzice
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 1, orientacyjnie, polega na:
Zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na całym obszarze objętym Koncepcją
- zgodnie z załącznikiem zawartym w Tomie III SIWZ. . W skład modernizowanej sieci wodociągowej będą
wchodziły przewody sieci wodociągowej oraz niezbędne odcinki przewodów wynikające z konieczności
przełączenia istniejących przyłączy na obszarze objętym Koncepcją i zapewnienia dostawy wody do
istniejących odbiorców wraz z niezbędną armaturą wodociągową oraz urządzeniami wodociągowymi (np.
zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi itp.). Dodatkowo zakres obejmuje
zaprojektowanie oraz wykonanie komory pomiarowej wraz z wyposażeniem (1 sztuka) oraz komór pomiarowych
bez wyposażenia (5 sztuk). Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję długość przewodów
wodociągowych z rur PE SDR 11 fi 40 – 315 mm wynosi ok. 10,5 km (zgodnie z PFU pkt. 1.1.2. oraz 1.4.5) wraz
z odtworzeniem nawierzchni.
W zakres sieci kanalizacyjnej będą wchodziły przewody sieci grawitacyjnej i tłocznej o szacowanej długości (w
oparciu o Koncepcję) około 23,3 km wraz z 8 szt. przepompowni ścieków (zgodnie z PFU pkt. 1.1.1 oraz 1.4.3)
wraz z odtworzeniem nawierzchni.
W zakres modernizacji dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice będzie wchodziło około 1010
m2 dróg.
Pełen i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ (IDW, PFU, Projekt Umowy) dostępnej
na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3)
ustawy Pzp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? tak)
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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:
POIS.02.03.00-00-0250/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją
wykonywaną na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do
zastosowania przez zamawiających w celu związanym zpostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
została zamieszczona w rozdziale 38 SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe
(podzadanie 2, 23)”;
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45230000
45231300
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45232000
71221000
71320000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czechowice-Dziedzice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 2, orientacyjnie, polega na:
Zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na całym obszarze objętym Koncepcją
- zgodnie z załącznikiem zawartym w Tomie III SIWZ.. W skład modernizowanej sieci wodociągowej będą
wchodziły przewody sieci wodociągowej oraz niezbędne odcinki przewodów wynikające z konieczności
przełączenia istniejących przyłączy na obszarze objętym Koncepcją i zapewnienia dostawy wody do
istniejących odbiorców wraz z niezbędną armaturą wodociągową oraz urządzeniami wodociągowymi (np.
zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi itp.). Dodatkowo zakres obejmuje
zaprojektowanie komór pomiarowych bez wyposażenia (3 sztuki). Szacowana w oparciu o przedstawioną
Koncepcję długość przewodów wodociągowych z rur PE SDR 11 fi 40 – 225 mm wynosi ok. 3,7 km (zgodnie z
PFU pkt. 1.1.2. oraz 1.4.5) wraz z odtworzeniem nawierzchni.
W zakres sieci kanalizacyjnej będą wchodziły przewody sieci grawitacyjnej i tłocznej o szacowanej długości (w
oparciu o Koncepcję) około 10,4 km wraz z 5 szt. przepompowni ścieków (zgodnie z PFU pkt 1.1.1 oraz 1.4.3)
wraz z odtworzeniem nawierzchni. W zakres modernizacji dróg będących w zarządzie Gminy CzechowiceDziedzice będzie wchodziło około 354 m2 dróg.
Pełen i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ (IDW, PFU, Projekt Umowy) dostępnej
na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3)
ustawy Pzp

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? tak)
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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:
POIS.02.03.00-00-0250/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją
wykonywaną na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do
zastosowania przez zamawiających w celu związanym zpostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
została zamieszczona w rozdziale 38 SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe
(podzadanie 3, 4, 5, 8, 9, 24, 25, 27, 28)”;
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Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45230000
45231300
45232000
71221000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czechowice-Dziedzice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 3, orientacyjnie, polega na:
Zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na całym obszarze objętym Koncepcją
- zgodnie z załącznikiem zawartym w Tomie III SIWZ.. W skład modernizowanej sieci wodociągowej będą
wchodziły przewody sieci wodociągowej oraz niezbędne odcinki przewodów wynikające z konieczności
przełączenia istniejących przyłączy na obszarze objętym Koncepcją i zapewnienia dostawy wody do
istniejących odbiorców wraz z niezbędną armaturą wodociągową oraz urządzeniami wodociągowymi (np.
zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi itp.). Dodatkowo zakres obejmuje
zaprojektowanie oraz wykonanie komory pomiarowej wraz z wyposażeniem (1 sztuka) oraz komory pomiarowej
bez wyposażenia (1 sztuka). Szacowana w oparciu o przedstawioną Koncepcję długość przewodów
wodociągowych z rur PE SDR 11 fi 40 – 225 mm wynosi ok. 7,0 km (zgodnie z PFU pkt. 1.1.2. oraz 1.4.5) wraz
z odtworzeniem nawierzchni.
W zakres sieci kanalizacyjnej będą wchodziły przewody sieci grawitacyjnej i tłocznej Sieci kanalizacyjnej o
szacowanej długości (w oparciu o Koncepcję) około 13,9 km wraz z 8 szt. przepompowni ścieków (zgodnie
z PFU pkt. 1.1.1 oraz 1.4.3) wraz z odtworzeniem nawierzchni. W zakres modernizacji dróg będących w
zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice będzie wchodziło około 3340 m2 dróg.
Pełen i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ (IDW, PFU, Projekt Umowy) dostępnej
na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3)
ustawy Pzp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? tak)
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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:
POIS.02.03.00-00-0250/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją
wykonywaną na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do
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zastosowania przez zamawiających w celu związanym zpostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
została zamieszczona w rozdziale 38 SIWZ.
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 147-337338

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe
(podzadanie 1, 22)”;
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
21/01/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach (Zgoda na publikację? tak)
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
Lider Konsorcjum: Hieronim Spiżewski Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP „SPIŻBUD”
Goleszowska 15/24
Bielsko-Biała
43-300
Polska
Tel.: +48 515121801
E-mail: biuro@spizbud.pl
Kod NUTS: PL225
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
Członek Konsorcjum: „EKOTEXBUD 2” Sp. z o.o.
Cegielniana 61
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Bielsko-Biała
43-300
Polska
Kod NUTS: PL225
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
Członek Konsorcjum: „INSTAL-BRATEK” s.c. Bratek Jerzy, Bratek Katarzyna
Magnolii 3
Piasek
43-211
Polska
Kod NUTS: PL22C
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 29 992 666.66 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty drogowe

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

V.2.7)

Liczba udzielonych zamówień:
1

V.2.8)

Państwo pochodzenia produktu lub usługi
Pochodzenie wspólnotowe

V.2.9)

Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową
nie

V.2.10)

Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe
(podzadanie 2, 23)”;
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
31/12/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach (Zgoda na publikację? tak)
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
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Lider Konsorcjum: Hieronim Spiżewski Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP „SPIŻBUD”
Goleszowska 15/24
Bielsko-Biała
43-300
Polska
Tel.: +48 515121801
Kod NUTS: PL225
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
Członek Konsorcjum: „EKOTEXBUD 2” Sp. z o.o.
Cegielniana 61
Bielsko-Biała
43-300
Polska
Kod NUTS: PL225
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
Członek Konsorcjum: „INSTAL-BRATEK” s.c. Bratek Jerzy, Bratek Katarzyna
Magnolii 3
Piasek
43-211
Polska
Kod NUTS: PL22C
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 106 483.74 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty drogowe

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

V.2.7)

Liczba udzielonych zamówień:
1

V.2.8)

Państwo pochodzenia produktu lub usługi
Pochodzenie wspólnotowe

V.2.9)

Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową
nie

V.2.10)

Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:
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„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe
(podzadanie 3, 4, 5, 8, 9, 24, 25, 27, 28)”;
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane art. 179 i następnych ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, jednocześnie
przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób
aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania
przedstawione są w art.180-190 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2019
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