
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 534096-2013 z dnia 2013-12-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zawadzkie 

Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej na kontrakcie na roboty budowlane realizowanym w ramach 

Projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy... 

Termin składania ofert: 2014-01-13 

 

Zawadzkie: Usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego dla Projektu: 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa 

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system 

sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II w ramach działania 321 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, które objęte jest 

PROW na lata 2007-2013 

Numer ogłoszenia: 27113 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 534096 - 2013r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o., Ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie, woj. opolskie, tel. (77) 

46 22 200, faks (77) 46 33 504. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: komunalna spółka gminna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego dla Projektu: Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system 

sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, które objęte 

jest PROW na lata 2007-2013. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego branży sanitarnej, 

elektrycznej i drogowej na kontrakcie na roboty budowlane realizowanym w ramach Projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 

obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w 

m. Kielcza: etap I i II, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, które objęte jest PROW  na lata 2007-2013, 

w tym przygotowanie do realizacji Projektu, kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, organizowania, realizacji i koordynacji Robót 

Budowlanych przez osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej, o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu, z przypisanymi im zakresami obowiązków i odpowiedzialności oraz wykonywania innych czynności niezbędnych 

do prawidłowej i zgodnej z wytycznymi PROW 2007-2013 realizacji ww. inwestycji. Kontrakt z Wykonawcą robót budowlanych zostanie 

podpisany po zakończeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy tych robót. Zamawiający wezwie wówczas Wykonawcę sprawującego 

usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego do rozpoczęcia prac związanych z tym nadzorem. Kontrakt na roboty budowlane obejmuje 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z kanałami bocznymi oraz przepompowniami dla miejscowości Kielcza. 

Procedura przetargowa na wybór wykonawcy Kontraktu prowadzona jest równolegle z procedurą na wyłonienie wykonawcy, który będzie 

świadczył usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego, w związku z czym dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: SIWZ, wraz z 

pełną dokumentacją techniczną dotyczącą robót objętych Kontraktem. Każdy Wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu 

powinien przed złożeniem oferty dodatkowo zapoznać się z SIWZ dla kontraktu. Niezależnie od powyższego Zamawiający udostępnia w 

ramach niniejszego postępowania komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Wszystkie czynności przypisane 

Inspektorowi Nadzoru w tych Specyfikacjach są automatycznie przypisane wykonawcy niniejszego postępowania. Ogólny zakres inwestycji: 

Kanały Ø 160-200,L= 8965,0 mb, (Etap I: 5100,5 mb; Etap II:3864,5mb); Kanały Dn 63, Dn 90, Dn 110, L=1801,5 mb, (Etap I: 868 mb; Etap II: 

933,5 mb), Przepompownie ścieków - 9 kpl. Kontrakt podzielono na dwa etapy: Etap I: Budowa zlewni PK-VIII (PK-1), PK-VII (PK-3) wraz z 

przepompowniami, rozbudowa zlewni od kanalizacji istniejącej w miejscowości Żędowice (rejon ul. Opolskiej) w kierunku miejscowości Kielcza, 

zasilanie energetyczne przepompowni ścieków PK-VIII (PK-1), PK-VII (PK-3), przebudowa linii nn., Budowa zlewni PK-I wraz przepompownią i 

zasilaniem energetycznym, Budowa zlewni PK-II wraz przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa przepompowni PK-III oraz PK- IV 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=534096&rok=2013-12-23


wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem energetycznym do tych przepompowni Etap II: Budowa zlewni PK-III (bez przepompowni), Budowa 

zlewni PK-IV (bez przepompowni), Budowa zlewni PK-V wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa zlewni PK-VI wraz z 

przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa zlewni PK-IX wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.31.54.00-3. 

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: Operacja pn.: 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi 

wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.02.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS, Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. 

śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN. 

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

 Cena wybranej oferty: 68351,10 

 Oferta z najniższą ceną: 68351,10 / Oferta z najwyższą ceną: 104058,00 

 Waluta: PLN. 

 
 


