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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567653-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Krasnystaw: Roboty budowlane
2019/S 231-567653
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5640004334
Adres pocztowy: ul. Piekarskiego 3
Miejscowość: Krasnystaw
Kod NUTS: PL812
Kod pocztowy: 22-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 1. Radosław Rysak, 2. Justyna Pacan
E-mail: jrp@pgkkrasnystaw.pl
Tel.: +48 825762376
Faks: +48 825766830
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgkkrasnystaw.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
„Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie – etap I”
Numer referencyjny: ZPEU/PN/1/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w
Krasnymstawie realizowane w ramach Kontraktu pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni
ścieków w Krasnymstawie – Etap I", wchodzącego w zakres projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

29/11/2019
S231
https://ted.europa.eu/
TED

Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/7

Dz.U./S S231
29/11/2019
567653-2019-PL

Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

2/7

wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie". Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w
ramach działania 2.3.„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Kontrakt
realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wg Warunków kontraktowych dla urządzeń oraz
projektowania i budowy urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawcę (4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1ego wyd. 1999) – żółty FIDIC. Ciąg dalszy inf. zawarty poniżej w pkt II.2.4) Opis zamówienia.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 15 975 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45252127
45400000
45220000
45440000
45223200
45442200
45111000
45231000
45111200
45231300
45232420
45232421
45311000
45315100
45252200
71200000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krasnystaw

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ciąg dalszy inf. z pkt II.1.4) „Krótki opis”
Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.
Inwestycja zakłada wykorzystanie obiektów istniejących oraz dobudowanie nowych wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą oraz wymianę niektórych urządzeń technologicznych i pomiarowych. Jej celem
jest zmniejszenie ilości osadów przeznaczonych do zagospod. rolniczego oraz stworzenie potencjalnej
możliwości zagospod. osadów wysuszonych przez ewentualne współspalanie w cementowniach.Zasadniczym
elementem modernizacji jest budowa suszarni osadów ściekowych za pomocą energii promieniowania
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słonecznego. Kontrakt zakłada również modernizację węzła odwadniania osadu, budowę nowego węzła
mechanicznego zagęszczania osadu oraz szereg działań mających na celu usprawnienie pracy oczyszczalni
pod kątem prawidłowego, efektywnego działania gospodarki osadowej. Wszystkie prace należy wykonać z
zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni (w szczególności należy zapewnić odwadnianie osadu na instalacji
tymczasowej, tak aby zapewniona została ciągłość pracy obiektu i zagospodarowania osadu) – ewentualne
przerwy powinny być uzgodnione z użytkownikiem. Prace budowlane nie mogą spowodować przekroczenia
dopuszczalnych parametrów ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni, założonych w pozwoleniu
wodno-prawnym. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy, rozbudowy oczyszczalni oraz
uzyskanie pożądanych efektów ekonomicznych jak i technologicznych przewidzianych dla Etapu I opisanego w
PFU (tom III SIWZ). Przebudowa, rozbudowa oraz remont mają następujące cele:
1. Zmniejszenie ilości osadów nadmiernych kierowanych do procesu stabilizacji tlen. poprzez zabudowę
instalacji do zagęszczania mech. osadów.
2. Budowę nowej instalacji odwadniania osadów ściekowych opartej na wirówkach.
3. Budowę układu suszenia osadu za pomocą energii słonecznej poprzez budowę 2 hal (I etap) do słonecznego
suszenia osadów, zapewniającego ich pełną higienizację.
4. Wykonanie hermetyzacji obiektów powodujących największą uciążliwość odorową wraz z ujęciem
złowonnego powietrza i oczyszczeniem w instalacji biofiltrów/absorberów.
5. Dokonanie wymiany niektórych urządzeń technologicznych i pomiarowych.
6. Rozbudowę systemu sterowania i wizualizacji w związku z wykonaną modernizacją obiektów oczyszczalni.
7.Wykonanie rozruchu obiektów i instalacji a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na
użytkowanie.
8. Inne prace opisane w PFU przewidziane dla etapu I. Po przebudowie i rozbudowie wydajność hydrauliczna
oczyszczalni nie ulegnie zmianie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: prace przedprojektowe;
prace projektowe; prace rozbiórkowe; roboty budowlano-montażowe – i etap – w tym:
zagospodarowanie placu budowy: zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, utrzymanie i
likwidację placu budowy; modernizacja:
— bioreaktora oraz KTSO,
— zbiornika buforowego osadu ustab.,
— budynków: administr.-socjalnego, pompowni, stacji odwadniania osadu, komory kraty koszowej, rurociągów
technologicznych; rozbiórkę poletek osadowych,
budowa:
— budynku zagęszczania osadu/pompowni wody technologicznej,
— wiaty magazynowej na osad odwodniony i wysuszony,
— pompowni osadu ustabilizowanego,
— hal suszarni słonecznej,
— biofiltrów powietrza złowonnego,
rozbudowa budynku stacji odwadniania osadu,
sieci międzyobiektowe: technologiczne, elektryczne i AKPiA; drogi i chodniki);
dostawa wyposażenia oczyszczalni.
Dokumentacja porealizacyjna; Szkolenia; Rozruch; Serwis – szczegółowo określone w PFU (tom III
SIWZ).Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na czas wykonywania robót nadzoru
autorskiego projektantów, a także oznakowania robót i urządzeń zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej znaku
marki Fundusze Europejskie i znaków programu „Polityka spójności” na lata 2014–2020.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (D) /
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz dla dostarczonych maszyn,
urządzeń i wyposażenia (G) / Waga: 20
Cena - Waga: 70
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:
P0IS.02.03.00-00-0011/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podobne roboty budowlane lub usługi, o których
mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp. Podobne zamówienia, których wartość nie może przekroczyć 50 % wartości
zamówienia podstawowego mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu
negocjacji z Wykonawcą.

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: 2019/S 157-389209

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
Nazwa:
„Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie – etap I”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
20/11/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Inżynieria Rzeszów S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000375289
Adres pocztowy: ul. Podkarpacka 59A
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-082
Państwo: Polska
E-mail: biuro@inzynieria.rzeszow.pl
Tel.: +48 178615000
Faks: +48 178615021
Adres internetowy: https://www.inzynieria.rzeszow.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 288 216.43 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 975 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

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 niniejszego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający zobowiązany jest
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1 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 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
5.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
5.3 odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 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;
5.4 jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
c) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
9. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a –198g ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2019
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