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Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją -
Mi ędzyświeć etap II - Zachodni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571686-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24114380660000, ul. ul. Olszyna  10,
43-430  Skoczów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 479 94 70, e-mail oczyszczalnia@sko-
eko.skoczow.pl, faks 33 479 94 78.
Adres strony internetowej (url): www.sko-eko.skoczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją - Międzyświeć etap II - Zachodni.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SKO-EKO/K-11/ZP-103/2019

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:

1. Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie
Skoczów, w zachodniej części sołectwa Międzyświeć. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w następującym zakresie: kanalizacja
sanitarna grawitacyjna: długość: sieć dn 200 mm - 2.797,40 m, sieć dn 160 mm - 681,50 m, kanalizacja
sanitarna tłoczna: długość: sieć dn 50 mm - 37,5 m. 2. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: a)
wykonanie robót ziemnych zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem
wykopów w czasie budowy, b) wykonanie montażu rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych,
c) wykonanie studni kanalizacyjnych, d) odtworzenie terenu po robotach kanalizacyjnych, e) odtworzenie
jezdni po robotach kanalizacyjnych, f) czyszczenie wykonanych przewodów kanalizacyjnych przed
przeglądem kamerą wideo dokonywanym w celu odbioru odcinka sieci – przegląd pozostaje po stronie
Zamawiającego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
wszystkich materiałów oraz kompleksowej realizacji wszystkich robót zgodnie z zatwierdzonym projektem,
niezależnie od tego czy były ujęte w przedmiarze robót. W przypadku konieczności powtórzenia przeglądu
wideo, o którym mowa wyżej w lit. f) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (źle wyczyszczony kanał,
bądź wada itp.), drugi przegląd i następne Zamawiający wykona odpłatnie po stawkach obowiązujących u
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Zamawiającego na dzień realizacji robót (aktualny cennik dostępny na stronie www.sko-eko.skoczow.pl w
zakładce usługi).

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

nie
II.5) Główny Kod CPV:  45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45233142-6

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: 12/09/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 1408181.61
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: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWI ENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKOBUD Sp. J. Anna Rojek i Marek Gałosz
Email wykonawcy: biuro@ekobud.cieszyn.pl
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 6
Kod pocztowy: 43-400
Miejscowość: Cieszyn
Kraj/woj.: śląskie

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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1573404.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1573404.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1777265.63
Waluta: PLN

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

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGO CJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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.
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