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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420802-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Podlaska: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2019/S 172-420802

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

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja Wod-Kan Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A
Biała Podlaska
21-500
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Ruszczuk
Tel.:  +48 833426071
E-mail: g.ruszczuk@bwikwodkan.pl 
Faks:  +48 833422913
Kod NUTS: PL811
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bwikwodkan.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:
Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej
Numer referencyjny: OCZ-PRZ/2/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i montażowych
związanych z przebudową i modernizacją Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej w ramach projektu
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„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym
zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biała Podlaska ul. Mickiewicza 4, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
1). Projektowanie, wytyczenie, roboty budowlane, dostawy technologii, szkolenia, próby końcowe, próby
eksploatacyjne, uprzątnięcie terenu budowy, usunięcie wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do
przejęcia robót przez Zamawiającego oraz osiągnięcia efektu ekologicznego i technologicznego zrealizowanej
Inwestycji, co najmniej na poziomie wymaganym przepisami prawa kraju, spełniającego cele przedsięwzięcia
oraz zgodnego z wymaganymi gwarancjami technicznymi i technologicznymi Wykonawcy. Wykonanie
przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a). a). wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego), zgodnie z przepisami polskiego prawa, a
w szczególności: ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529,
z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650), ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r. poz. 799 ze zm.), ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2422
i Dz.U 2018 poz 21 i poz. 650 ze zm.), Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2126
ze zm.), Ustawy z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), Ustawy
z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) z rozporządzeniami
Wykonawczymi, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane) dla Przepompowni Centralnej w
Białej Podlaskiej;
b). uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika
z prawa polskiego, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci
zewnętrznych, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji;
c). sporządzenie stosownej dokumentacji i przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko
(jeżeli w toku prac projektowych taka konieczność wystąpi), zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3.10.2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.);
d). opracowanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej (jeżeli wymagana);
e). opracowanie projektów Wykonawczych wielobranżowych i technologicznych;
f). ustanowienie Kierownika Budowy;
g). opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.6.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126);
h). organizacja placu budowy;
i). wytyczenie obiektów w terenie;
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j). budowa, przebudowa i modernizacja obiektów budowlanych i towarzyszącej infrastruktury, które zostały
wymienione w części szczegółowej niniejszego PFU;
k). dostawa i montaż urządzeń i maszyn, oraz wyposażenia technologicznego;
l). operat ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami dla instalacji (jeżeli dotyczy);
m). dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń;
n). dostarczenie niezbędnych instrukcji rozruchu i eksploatacji wraz z instrukcjami stanowiskowymi;
o). rozruch bez i pod obciążeniem i szkolenie załogi,
p). przeprowadzenie Prób Końcowych potwierdzających efekt ekologiczny i technologiczny;
q). udział w przeprowadzeniu Prób Eksploatacyjnych;
r). uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie instalacji;
s). sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę
zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu; oraz
t). przekazanie obiektu Zamawiającemu.

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.02.03.00-00-0077/17 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
a) Cena Oferowana (CO) waga - 60 %;
b) Roczny koszt serwisu w Okresie Gwarancji Jakości i/lub Okresie Rękojmi za Wady (RKSG) – dotyczy
urządzeń: kraty, pompy waga - 40 %.

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 126-307439

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
Nazwa:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307439-2019:TEXT:PL:HTML
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Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej

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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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:
03/09/2019
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