Ogłoszenie nr 2021/BZP 00146461/01 z dnia 2021-08-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi podłączeniami w miejscowości
Lipowy Dwór III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miłki
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671260
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mazurska
1.5.2.) Miejscowość: Miłki
1.5.3.) Kod pocztowy: 11-513
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki
1.5.7.) Numer telefonu: 874211060
1.5.8.) Numer faksu: 874211007
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminamilki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminamilki.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.przetargi.gminamilki.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działaność statutowa
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi podłączeniami w miejscowości
Lipowy Dwór III
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d5f93ab-e605-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146461/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12 09:13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020871/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i
rozbudowę wszystkich rodzajów małęj infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: RR.701.5.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w
trybie przetargu nieograniczonego polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków
wraz z niezbędnymi podłączeniami w miejscowości Lipowy Dwór III.
Zadanie obejmuje m.in. wykonanie :
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, składającą się z następującego
zespołu obiektów:
PO - przepompownia ścieków oczyszczonych
PS - przepompownia ścieków surowych
SR - studnia rozprężna
OW - Osadnik wstępny
RB - reaktor biologiczny 2 szt.
SP - studnia pomiarowa DN1200
S1,S2 - studnia kontrolna DN425
zgodnie z projektem budowlanym.
W ramach zadania należy wykonać:
- prace ziemne
- wykonać sieć kanalizacyjną wraz z uzbrojeniem
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- wykonać wylot ścieków oczyszczonych do rowu
- montaż i podłączenie wraz z rozruchem wszystkich elementów oczyszczalni ścieków
- wykonać podłaczenia elektryczne i AKPiA, wizualizację pracy oczyszczalni
- wykonać ogrodzenie, zagospodarowanie terenu
Instalację należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montażowych" - cz. 2" Instalacje
Sanitarne i Przemysłowe". Montaż i rozruch urządzeń wykonać w oparciu o dokumentację
techniczno ruchową urządzenia. Ponadtowszystkie prace powiny być prowadzone przy
zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
1) projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 5 do SWZ,
2) dokumentacji projektowej, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót oraz pozwoleniu na budowę, które stanowią
załącznik Nr 6 do SWZ
4.5.3.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
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zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 820000 PLN
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