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Ogłoszenie nr 500251369-N-2018 z dnia 18-10-2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Opracowanie dokumentacji projektowej w
zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania)
Kierunek: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście

Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” Zadanie nr 1: Budowa kanału odprowadzającego
nadmiar wód opadowych z niecki terenowej przy ulicy Wojciecha Kossaka w Rudzie Śląskiej.

Zadanie nr 2: Wykonanie retencji wód opadowych w ciągu sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy
Solidarności w Rudzie Śląskiej.  

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 610592-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania

tak 
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Zamawiającym jest Miasto Ruda Śląska, z siedzibą organu zarządzającego przy pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska (NIP: 641-10-05-769)
Postępowanie przeprowadza, na podstawie pełnomocnictw nr 077.2.500.2018 z dnia 28.03.2018 r. oraz 077.2.501.2018 z dnia 28.03.2018 r.
podmiot, któremu Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-00-14-068, REGON 271909683, telefon: 32/34-24-269, faks:
32/34-24-272 e-mail: przetargi@pwik.com.pl

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27190968300000, ul. ul. Pokoju  13, 41709   Ruda
Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 3424269, 3424200, e-mail przetargi@pwik.com.pl, faks (032) 3424272. 
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.pwik.com.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania)
Kierunek: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”
Zadanie nr 1: Budowa kanału odprowadzającego nadmiar wód opadowych z niecki terenowej przy ulicy Wojciecha Kossaka w Rudzie Śląskiej.
Zadanie nr 2: Wykonanie retencji wód opadowych w ciągu sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GRZ/262/82-TIU/18

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

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

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania)
Kierunek: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” 1.
Zadanie nr 1: Budowa kanału odprowadzającego nadmiar wód opadowych z niecki terenowej przy ulicy Wojciecha Kossaka w Rudzie Śląskiej.
1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę
kanału deszczowego odprowadzającego nadmiar wód deszczowych z niecki terenowej przy ulicy Wojciecha Kossaka. 1.2. Zakres zamówienia -
zakres opracowania został przedstawiony na załączniku mapowym w OPZ i obejmuje wykonanie bezpiecznego systemu zbierania nadmiaru
zagospodarowanych wód opadowych w niecce terenowej przy ulicy Wojciecha Kossaka do odbiornika, - odbiornikiem dla ww. wód jest
kanalizacja deszczowa (w trakcie realizacji) zlokalizowana przy ulicy Edmunda Kokota – jak zaznaczono na planie sytuacyjnym. Studnia C16
oraz trasa na planie sytuacyjnym zostały wskazane orientacyjnie; wybór odbiornika oraz trasy należy do projektanta, - wykonanie dojazdu
(utwardzenie gruntu) do obsługi wlotu do projektowanego kanału, - odejście od niecki terenowej wykonać poprzez rów, - wlot do kanału z
rowu wykonywać z możliwością regulacji wysokościowej napełnienia oraz natężenia przepływu, - likwidacja przelewu ze zbiornika do
istniejącej kanalizacji w ulicy Wojciecha Kossaka. 2. Zadanie nr 2: Wykonanie retencji wód opadowych w ciągu sieci kanalizacji deszczowej
przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej. 2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: - zakresy opracowania zostały przedstawione na
załączniku mapowym w OPZ, - w przedmiotowym rejonie projektowana jest kanalizacja deszczowa (jak zaznaczono na załączniku mapowym
Zadanie nr 2), którą należy uwzględnić do przejęcia przez projektowany układ odwodnienia, dla każdego zakresu należy wykonać odrębne
koncepcje przedprojektowe i dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniami na budowę/ zgłoszeniami do organu architektoniczno-
budowlanego, 2.1.1. zakres 1: - wykonanie retencji wód opadowych w miejscu występowania odkrytego odcinka kanalizacji deszczowej, 2.1.2
zakres 2: - wykonanie rowu z włączeniem do rzeki Kłodnicy na trasie kolektora deszczowego wraz z jego likwidacją, - likwidacja wylotu do
rzeki Kłodnicy oraz wykonanie wylotów do projektowanego rowu, - w związku z założeniem w ramach niniejszego zamówienia likwidacji
istniejącej kanalizacji deszczowej, która w ramach posiadanego pozwolenia na budowę zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków i Solidarności
wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia „Energetyków” przeznaczona była do przebudowy, należy dokonać niezbędnych czynności
technicznych i formalnych umożliwiających prawidłową realizację robót (np. zmiany wydanych pozwoleń, uzyskanie nowych itp.).

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 71300000-1

 
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71247000-1, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz
pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji: Budowa kanału
odprowadzającego nadmiar wód opadowych z niecki terenowej przy ulicy Wojciecha
Kossaka w Rudzie Śląskiej, kierunek: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z
monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz
pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji: Wykonanie retencji wód
opadowych w ciągu sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Solidarności w Rudzie
Śląskiej, kierunek: Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem
środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż oferta z najniższą złożoną w przetargu ceną, przewyższa kwotę
jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Kwota odczytana bezpośrednio przed otwarciem ofert, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Zadanie 1: 46.728,19 zł brutto, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu / oferowane ceny brutto
(Zadanie nr 1) 1. WATER SERVICE Mariusz Wiewiórski, ul. Zgrzebnioka 8/33, 43-100 Tychy - oferowana cena brutto: 60.147,00 zł 2. Biuro
Projektów Gospodarki Wodno – Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice- oferowana cena brutto: 148.830,00 zł 3.
Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce - oferowana cena brutto: 183.270,00 zł Zamawiający poinformował Pełnomocnika, iż nie
zwiększy kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.).
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż oferta z najniższą złożoną w przetargu ceną, przewyższa kwotę
jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Kwota odczytana bezpośrednio przed otwarciem ofert, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Zadanie 2: 76.893,70 zł brutto. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu / oferowane ceny brutto
(Zadanie nr 2): 1. WATER SERVICE Mariusz Wiewiórski, ul. Zgrzebnioka 8/33, 43-100 Tychy - oferowana cena brutto: 87.822,00 zł 2. Biuro
Projektów Gospodarki Wodno – Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice - oferowana cena brutto: 312.666,00 zł
3. Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce - oferowana cena brutto: 342.555,00 zł Zamawiający poinformował Pełnomocnika, iż
nie zwiększy kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Podstawa prawna unieważnienia
postępowania: Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.).
 
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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