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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
zadania pn.: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska O

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 65995

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 78366 78369

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
29091746000000, ul. ul. Iglasta  5,   Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041
2750361- 65, e-mail , faks 412 750 366.
Adres strony internetowej (url): www.pwik.starachowice.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://www.pwik.starachowice.pl/informacje-kategoria/14-przetargi-wspolfinansowane-przez-
ue.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Modernizacja części osadowo-
biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/POIS/1/04/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu, związane z
zarządzaniem technicznym,administracyjnym i finansowym inwestycją. Zarządzanie będzie
obejmowało m.in.: organizację, nadzór i koordynację procesu inwestycyjnego, wykonywanie
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa polskiego, w
szczególności Prawa budowlanego, sporządzanie raportów, rozliczanie finansowe inwestycji, w
tym otrzymanego dofinansowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, instytucji
zarządzającej i pośredniczących oraz na wezwanie zamawiającego udział w pracach komisji na
wybór Wykonawcy robót budowlanych. Przedmiotem zarządzanego kontraktu jest modernizacja
linii osadowo – biogazowej na oczyszczalni, która docelowo mieści się w grupie <100 000
RLM. Zaprojektowana oczyszczalnia ma przepustowość umożliwiającą właściwe oczyszczenie
ścieków przy obciążeniu oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń wynoszącym 99 000 RLM, i
dopływie Qśr d=15.200m3/d, Qd max=18200m3/d. i przepływie max dobowym w porze
deszczowej do Q max d= 24 000 m3/d. Projekt obejmuje wykonanie kompletnej linii osadowej i
biogazowej wraz z aparatem kogeneracyjnym, siecią cieplną na terenie oczyszczalni, oraz
innymi niezbędnymi instalacjami technologicznymi.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71540000-5, 71247000-1

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 715326
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OTS-IP Spółka z.o.o.
Email wykonawcy: ots-ip@ots-ip.pl
Adres pocztowy: ul. Juliusza Lea 112
Kod pocztowy: 30-133
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 365433
Oferta z najniższą ceną/kosztem 365433
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 891750
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

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.
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