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Ogłoszenie nr 500150352-N-2018 z dnia 29-06-2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.: Rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i
Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz

przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej 
  

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 
Realizacja zamówienia jest współfinasowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 572064-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny
22045423900000, ul. ul. Kartuska  12, 83340   Sierakowice, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 0-58 684 73 41, e-mail wodociagi@sierakowice.pl, faks 0-58 684 73 41. 
Adres strony internetowej (url): www.pwik.sierakowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci
wodociągowej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
POIŚ/ZP/1/2018

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 jest rozbudowa na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno: a) sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz
przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej wg poniższego zestawienia:
Część I: 1. zadanie S-1- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Piekiełko-Puzdrowo /1.884 mb/ ;
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Rozbudowa na terenie gmin Sierakowice i
Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz
przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci
wodociągowej.

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sierakowice: ul. Zaciszna /295 mb/ 2. zadanie S2- Rozbudowa
sieci kanalizacyjnej m. Sierakowice: ul. Kopernika /476 mb/; Przebudowa sieci wodociągowej w
Sierakowicach: ul. Kopernika: zakres I /337 mb/ i zakres II /535 mb/ 3. zadanie S-3.- Rozbudowa
sieci kanalizacyjnej w Puzdrowie /309 mb/ 4. zadanie S-4.- Budowa sieci kanalizacyjnej w
Sierakowicach: ul. Spacerowa /702 mb/ 5. zadanie S-5.- Budowa sieci kanalizacyjnej w
Sierakowicach: ul. Źródlana /740 mb/ Część II: 1. zadanie S-6.- Budowa sieci kanalizacyjnej w
Sulęczynie: ul. Nad Jarem Słupi, Księżycowa, Planetarna, Gwiezdna /780 mb/ 2. zadanie S-7.-
Budowa sieci kanalizacyjnej w Sulęczynie: ul. Kartuska /411 mb/; Budowa sieci wodociągowej
w Sulęczynie: ul. Kartuska /448 mb/ 3. zadanie S-8.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Żakowie:
os. domków nad Słupią /864 mb/ 4. zadanie S-9. -Budowa sieci kanaliz. w Żakowie: os. domków
nad j. Węgorzyno /1 540 mb/ b) sieci wodociągowej wg poniższego zestawienia: Część III: 1.
zadanie W-1.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowicach: ul. Słupska /462 mb/ 2.
zadanie W-2.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowicach: ul. Skarpowa-Łosińskiego /1
414 mb/ 3. zadanie W-3.- Przebudowa sieci wodociągowej: Łyśniewo-Migi /1 381 mb/;
Karczewko-Migi /509 mb/ 4. zadanie W-4.-Przebudowa sieci wodociągowej w Szklanej /990
mb/ Część IV: 1. zadanie W-5.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sulęczynie ul.
Zapałowskiego-Ekologiczna /633 mb/ 2. zadanie W-6.- Przebudowa sieci wodociągowej w
Mściszewicach /3155 mb/ c) dostawa i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych o
wymiarach 80/120cm, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Dostawa i
montaż obejmuje do każdej części po dwie tablice informacyjno-pamiątkowe (łączenie 8 tablic).
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych zawartych w „Podręczniku
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji” podczas wykonywania kontraktu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty
jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych wielobranżowych oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załączniki nr od 13 do
16 do SIWZ).

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45330000-9

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2017.1579), zwanej dalej ustawą, zawiadamia o unieważnieniu postępowania dla Części II. Dla
Części II: Uzasadnienie prawne Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień
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CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Rozbudowa na terenie gmin Sierakowice i
Sulęczyno: sieci wodociągowej.

publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579), zwanej dalej ustawą, Zamawiający tj. Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego dla części II, pn. rozbudowa na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno:
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz
przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej. Uzasadnienie faktyczne W
przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert tj. w dniu 28.06.2018r. do godz. 14:30
wpłynęła jedna oferta: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z
o.o. , ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy z ceną brutto: 3 907 710,00 zł, jest to cena
najkorzystniejszej oferty. Niniejsza oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla Części II, tj. kwotę brutto: 2 462 017,20
zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zamierzonej do ceny najkorzystniejszej oferty.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2017.1579), zwanej dalej ustawą, zawiadamia o unieważnieniu postępowania dla Części III. Dla
Części III: Uzasadnienie prawne Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579), zwanej dalej ustawą, Zamawiający tj. Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego dla części III, pn. rozbudowa na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno:
sieci wodociągowej. Uzasadnienie faktyczne W postępowaniu do upływu terminu składania ofert
tj. do dnia 28.06.2018r. do godz. 14:00 nie wpłynęła żadna oferta dla Części III.
 
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. 


