
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 85901-2016 z dnia 2016-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobótka

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu elementów zapory ziemnej II klasy ważności oraz zbiornika wodnego w

Sulistrowicach w gminie Sobótka. Dokładny przedmiar i sposób wykonania robót zawarto w załącznikach do SIWZ

tj.: Przedmiar robót...

Termin składania ofert: 2016-06-30

Sobótka: Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i

zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich

gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach

Numer ogłoszenia: 131763 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016

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: 85901 - 2016r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,

faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej

i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont

zapory wodnej w Sulistrowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie remontu elementów zapory ziemnej

II klasy ważności oraz zbiornika wodnego w Sulistrowicach w gminie Sobótka. Dokładny przedmiar i sposób

wykonania robót zawarto w załącznikach do SIWZ tj Przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót budowlanych. Remont zbiornika wodnego w Sulistrowicach w gminie Sobótka obejmuje następujące

roboty budowlane - Prace oczyszczające prawy przyczółek ekranu przyległy do skarpy, w tym usunięcie

zadrzewień i wykonanie bystrotoku prowadzącego wody napływowe z drogi od strony Sulistrowic. - Odmulenie

dna zbiornika w strefie przyległej do ekranu zapory i do wieży przelewowej. - Remont 2 upustów dennych, remont

wieży przelewowej, remont betonów sztolni, wymianę rurociągu śr 500 lewostronnej nitki ułożonej na półce sztolni,

remont powierzchni betonów u wylotu sztolni, uszczelnienie stref spękań betonów metodą iniekcji ciśnieniowej. -

Prace naprawcze ekranu zapory, rozkucie i wymiana zwietrzałych elementów płyt ekranu, uszczelnienie stref
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spękań metodą iniekcji grawitacyjnej, oczyszczenie dylatacji ekranu i wypełnienie nową warstwą ochronną.

Zabezpieczenie powierzchni ekranu środkiem penetrującym mikropory. - Rozebranie, wyprofilowanie spadków,

naprawa korytek nadskarpowych na półce zapory. Przegłębienie rowów odpływowych u podstawy zapory do

głębokości 0,6 m ppt. - Odsłonięcie zasypanej studni drenażowej zgodnie z projektem budowlanym. - Remont

skarp odpływowego odcinka Sulistrowickiego Potoku poniżej zapory na długości 48 mb. - Wykonanie 2 systemów

pomiaru ilości wody wypływającej z drenaży. - Wymianę istniejących schodów naskarpowego zejścia z korony

zapory do dolnego stanowiska. - Wymianę górnych kręgów i przykryć studni drenażowych. - Odtworzenie

brakujących reperów ziemnych zapory. - Udrożnienie sieci piezometrów. - Remont drogi na koronie zapory, w tym

rowów odpływowych z korony zapory do zbiornika. - Remont jezdni w obszarze oddziaływania zapory wraz z

częścią drogi dojazdowej od strony Sulistrowic i Sulistrowiczek. - Remont przepustu pod drogą dojazdową od

strony zachodniej na koronie zapory. - Montaż 2 łat wodowskazowych. Ponadto Oferenci powinni się zapoznać z

Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, znak WOOŚ.4242.63.2015.ŁCK.5,

z dnia 5 października 2015 r. i wkalkulować do złożonej oferty zakres prac z wyłączeniem nadzoru

herpetologicznego uwzględnionych w niniejszym postanowieniu, które należy wykonać podczas realizacji umowy.

Kopia ww postanowienia stanowi załącznik do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.21.30-2, 45.23.31.23-7, 45.10.00.00-8,

45.24.60.00-3, 45.24.00.00-1, 45.26.23.00-4.

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: 12.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Konsorcjum Lider, NAVIGA-STAL Sp. z o.o. z Kiełczowa Partner, Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i

Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o., ul. Wilczycka 18, 55-093 Kiełczów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2200000,00 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 1635119,87

Oferta z najniższą ceną: 1635119,87 / Oferta z najwyższą ceną: 2150721,27

Waluta: PLN .
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