
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 102751-2013 z dnia 2013-06-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łomianki

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci Wodociągowej w Dąbrowie Leśnej w 

Łomiankach, ulice Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa, w tym w szczególności polegająca na 

wykonaniu 1. sieci...

Termin składania ofert: 2013-07-01 

Łomianki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w 

Dąbrowie Leśnej w Łomiankach - ulice: Żwirowa, Piaskowa, 

Kamienista, Górna, Sosnowa. Kontrakt 4 Zakres 2

Numer ogłoszenia: 385746 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 102751 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, 05-

092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 7513504, faks 22 7517035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZAMAWIAJĄCY SEKTOROWY - SEKTOROWY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach - ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, 

Sosnowa. Kontrakt 4 Zakres 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 41. Opis przedmiotu zamówienia:41.1. Szczegółowy zakres 

inwestycji Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w 

Dąbrowie Leśnej w Łomiankach - ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa, w tym w 

szczególności polegająca na wykonaniu: 41.1.1. sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz 

włączenie wybudowanej instalacji do miejskiej infrastruktury wodociągowej w ul. Wydmowej i Dolnej w 

Łomiankach, składającą się z: Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 FI110 o długości łącznej 

około - 1031,0 m, Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 

100 SDR 11 FI40 o długości łącznej około - 384,0 m, Odcinków odrzutów od przewodu głównego do 
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granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 17 FI225 o długości łącznej około - 229,0 m, Odcinków 

sieci wodociągowej PE100 SDR 17 FI90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości około - 

42,5 m, Zestawów hydrantowych - 13 szt. Węzłów zasuw wodociągowych - 11 szt. 41.1.2. budowie sieci 

kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową i uzbrojeniem urządzeń zbiornikowo-tłocznych w ww 

ulicach oraz włączenie wybudowanych kolektorów ściekowych do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej 

w ul. Warszawskiej w Łomiankach, składającej się z: Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U 

FI200 klasa S o długości łącznej około - 1231,5 m, Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora 

głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U FI160 klasa S o długości łącznej około - 451,5 m, 

Studni kanalizacyjnych FI425 - 54 szt. Studni kanalizacyjnych FI1200 - 32 szt. Pompowni ścieków 

sanitarnych FI1500 wraz z kompletną szafą sterowniczą i włączeniem do istniejącego systemu 

monitoringu - 1 szt. Przewodów tłocznych kanalizacyjnych PE 100 SDR 17 FI110 o długości łącznej 

około -68,0 m. 41.1.3. Odtworzenia nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do 

stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót i terenów na których prowadzone będą roboty 

ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych, zgodnie z warunkami zawartymi w 

stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z 

wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach 

wodno - kanalizacyjnych. 41.1.4. Instalacja systemu monitoringu pracy w/w przepompowni ścieków. 

Zakres robót został szczegółowo opisany w projekcie wykonawczym dla projektu budowlanego Projekt 

wykonawczy. Zakres 2 - 1 - Dąbrowa Leśna w Łomiankach. Ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, 

Górna, Sosnowa. 41.2. Obowiązki Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do: 41.2.1.Utworzenia 

zaplecza budowy na terenie Łomianek - blisko terenu budowy, na którym zlokalizowane będzie biuro 

budowy - czynne w godzinach trwania prac budowlanych. Biuro budowy ma się składać z pomieszczenia 

umożliwiającego prowadzenie narad koordynacyjnych dla co najmniej 6 osób i pomieszczenia 

przyjmowania interesantów. Biuro budowy ma być oznakowane i zlokalizowane w sposób umożliwiający 

swobodny dostęp z drogi publicznej. W godzinach pracy biura budowy Wykonawca zapewni 

urzędowanie osoby kompetentnej do udzielania informacji interesantom mieszkańcom w kwestiach dot. 

budowy terminy, harmonogramy prac, postęp robót itp.. Lokalizacja biura budowy podlega 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 41.2.2.Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ścieków. 

41.2.3.Odtworzenia nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu 

istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót i terenów na których prowadzone będą roboty ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych, zgodnie z warunkami zawartymi w 

stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z 

wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach 

wodno-kanalizacyjnych. 41.2.4.Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie 

prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatą przy udziale inspektora nadzoru i 

właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne 
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do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją 

fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokólarnie przy udziale inspektora nadzoru i 

właściciela posesji. 41.2.5.Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia. 41.2.6.Uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 41.2.7.Wykonania tablic informacyjnych dotyczących wykonywanej 

inwestycji zgodnie z wytycznymi NFOŚIGW. 41.3. Warunki szczególne oraz uwagi do opisu przedmiotu 

zamówienia: 41.3.1. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej 

wykonawczej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 41.3.2. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową 

wykonawczą i budowlaną, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 41.3.3. 

Przetarg powinien zostać przeprowadzony z podziałem zakresu inwestycji na budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Powinny zostać oddzielnie wykonane kosztorysy dla sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej z uwzględnieniem odbudowy nawierzchni w obu częściach. 41.3.4. Rozliczenie nastąpi 

oddzielną fakturą na budowę sieci kanalizacyjnej i oddzielną fakturą na budowę sieci wodociągowej. 

Kryterium oceny oferty będzie łączna kwota za obie sieci z odtworzeniem nawierzchni dla sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto wykonawca ma w obowiązku we własnym zakresie wykonać i 

zatwierdzić dokumentację dotyczącą czasowej organizacji ruchu na czas budowy. 41.3.5. Badanie 

równoważności zaproponowanych przez wykonawcę materiałów zamiennych w stosunku do materiałów 

wskazanych w dokumentacji projektowej odbywać się będzie wyłącznie na etapie weryfikacji ofert. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany, wskazanych w dokumentacji technicznej, materiałów 

po podpisaniu umowy z Wykonawcą wyjątkiem są sytuacje, których nie można było przewidzieć przed 

podpisaniem umowy z Wykonawcą. 41.3.6. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia pełnego potencjału kadrowego i sprzętowego, który zostanie zaangażowany do realizacji 

przedmiotu zamówienia pełen wykaz kadry osobowej w formie schematu organizacyjnego z 

wyszczególnieniem poszczególnych funkcji technicznych, wykaz sprzętu oraz maszyn. 41.3.7. W skład 

przedmiotu zamówienia nie wchodzą fragmenty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaprojektowane w 

działkach o nr ew. 1 NA 11 oraz 1NA6, obręb 0022 w Łomiankach fragmenty ulicy Żywicznej i 

Kamienistej stanowiące część pasa drogi technicznej drogi krajowej nr 7. W związku z tym wyłączeniu 

podlega około:16,0 mb zaprojektowanej sieci wodociągowej FI110, 16,5 mb zaprojektowanej sieci 

wodociągowej FI 225,3,0 mb zaprojektowanej sieci wodociągowej FI90,19,5 mb zaprojektowanej 

kanalizacji ciśnieniowej FI 110, 14,0 mb zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej FI 200, 1,5 mb 

zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej FI 160. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

rozpoczęcia prac związanych z budową ww fragmentów sieci w dowolnym momencie trwania umowy, 

we własnym zakresie po wcześniejszym ustaleniu terminu rozpoczęcia ww prac z Wykonawcą, jeżeli 

prace te kolidowałyby z pracami prowadzonymi przez Wykonawcę..
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II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.23.21.52-2, 

45.23.42.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.32.20-7, 45.23.32.52-0, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 

45.11.12.40-2, 45.11.12.91-4, 45.21.00.00-2, 45.22.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Projekt pn.Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy 

Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DKM-LASKOWSCY SPÓŁKA JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO, 

MELIORACJI, KANALIZACJI I ROBÓT DROGOWYCH, Dworkowa 2C, 05-230 Kobyłka, kraj/woj. 

mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1591317,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1987311,00

Oferta z najniższą ceną: 1987311,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2444010,00

Waluta: PLN.
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