
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 174795-2015 z dnia 2015-11-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów

Na przedmiotowe zamówienie składa się: a) bieżąca (min. 2 razy w tygodniu) konserwacja kanalizacji deszczowej na

terenie miasta Staszowa obejmująca zapewnienie drożności przedmiotowej kanalizacji poprzez: - czyszczenie

głównych...

Termin składania ofert: 2015-12-14

Staszów: Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta

Staszowa

Numer ogłoszenia: 188893 - 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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

ogłoszenia w BZP: 174795 - 2015r.

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

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015

8642014, faks 015 8643261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie

miasta Staszowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na przedmiotowe zamówienie składa się: a) bieżąca (min. 2

razy w tygodniu) konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa obejmująca zapewnienie

drożności przedmiotowej kanalizacji poprzez: - czyszczenie głównych kolektorów ściekowych, -

czyszczenie studzienek wpustów ulicznych, - sprawdzenie i udrożnienie przykanalików, - sprawdzenie i

czyszczenie studzienek rewizyjnych - konserwację klap zwrotnych na kolektorach, - udrażnianie wpustów w

okresie zimowym, - konserwację oraz utrzymanie w stałej gotowości przepompowni wód deszczowych przy

ulicy Koszarowej w Staszowie, -wykonywanie m.in. dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych

urządzeń oczyszczających, b) konserwacja i czyszczenie odkrytych kanałów kanalizacji deszczowej

odprowadzających wody deszczowe z zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej: - działka nr 1002 w

Staszowie, od ulicy Opatowskiej do ulicy Długiej, - działka nr 6070 w Staszowie, ulica Towarowa do
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miejscowości Stefanówek. c) wykonywanie remontów (sytuacje awaryjne) kanalizacji, wskazanych przez

Zamawiającego i obejmujących: - regulacja wpustu ulicznego z uzupełnieniem nawierzchni do 4m2 -

wymiana włazu typu: - lekkiego - ciężkiego - uzupełnienie pokrywy włazu typu: --lekkiego ciężkiego -

wstawienie rusztu wpustu ulicznego - wymiana wpustu ulicznego wymiana studzienki wpustu ulicznego: -

bez wymiany wpustu z rusztem - z wymianą wpustu z rusztem - regulacja (wysokościowa) włazu studzienki

rewizyjnej: - wymiana odcinka kanału burzowego o długości 1m, następujących średnic: Ø 200 mm, Ø 300

mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm , Ø 1200 mm, Ø 1400 mm, Ø 1600 mm: -

z naprawą nawierzchni, - bez naprawy nawierzchni, - wymiana przykanalika wpustu ulicznego do kolektora

o długości do 5 mb z naprawą nawierzchni asfaltowej, - wymiana przykanalika wpustu ulicznego do

kolektora o długości do 5 mb bez naprawy nawierzchni asfaltowej, - wymiana przykanalika wpustu

ulicznego do kolektora o długości powyżej 5 mb z naprawą nawierzchni asfaltowej, - wymiana przykanalika

wpustu ulicznego do kolektora o długości powyżej 5 mb bez naprawy nawierzchni asfaltowej, - wymiana

kręgów betonowych o średnicy Ø 1200 w studni rewizyjnej, - odcinkowa wymiana deszczowej kanalizacji

liniowej: - typ lekki, - typ ciężki, - remonty klap zwrotnych na kanalizacji: - uzupełnienie obciążników przy

klapach, - wymiana klapy zwrotnej, - Ø 300 mm - Ø 400 mm - Ø 500 mm - Ø 800 mm - Ø 1000 mm -

likwidacja zapadnięć na ciągach kanalizacji deszczowej: - z naprawą nawierzchni asfaltowej, - bez

nawierzchni asfaltowej, - wymiana płyty nastudziennej: - Ø - 800 mm - Ø - 1000 mm - Ø - 1200 mm - Ø -

1400 mm d) zabezpieczenie poprzez prawidłowe oznakowanie miejsc (droga, ulica, parking itp.)

związanych z usuwaniem awarii w terminie do 1 h od przyjęcia zgłoszenia lub stwierdzenia przez

Wykonawcę awarii, e) przystąpienie do usunięcia awarii w terminie do 4 h od przyjęcia zgłoszenia o awarii

lub samodzielnym jej zlokalizowaniu. Powyższe pozycje w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i

limitów finansowych określonych w § 8 ust. 3 lit. b projektu umowy. Charakterystyka istniejącej kanalizacji

deszczowej: sieć o długości 37,30 km, ilość studni 1158 szt. wpusty uliczne 430 szt. Termin wykonania

zamówienia: od podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Wykonawca

udzieli gwarancji i rękojmi na prace remontowe na okres minimum 2 lat od daty ich odbioru. Roboty objęte

przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami

zawartymi w SIWZ INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I

NAJWYŻSZĄ CENĄ: Cena wybranej oferty za: - bieżącą konserwacje kanalizacji deszczowej: 94 010,88 zł

- wykonanie remontów kanalizacji deszczowej: 40 307,34 zł Oferta z najniższą ceną za: - bieżącą

konserwacje kanalizacji deszczowej: 94 010,88 zł - wykonanie remontów kanalizacji deszczowej: 40

307,34 zł Oferta z najwyższą ceną za: - bieżącą konserwacje kanalizacji deszczowej: 94 010,88 zł -

wykonanie remontów kanalizacji deszczowej: 40 307,34 zł INFORMACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI

WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NAJKRÓTSZYM I NAJDŁUŻSZYM ZAOFEROWANYM TERMINEM

PŁATNOŚCI: Termin płatności w wybranej ofercie: 30 dni Oferta z najkrótszym zaoferowanym terminem

płatności: 30 dni Oferta z najdłuższym zaoferowanym terminem płatności: 30 dni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.47.00.00-2, 90.64.10.00-2, 45.23.21.30-2.
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SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o., ul. Wojska

Polskiego 3, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 134318,22

Oferta z najniższą ceną: 134318,22 / Oferta z najwyższą ceną: 134318,22

Waluta: PLN .
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