
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 124

1.5.2.) Miejscowość: Tczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-706

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (048) 6768023

1.5.8.) Numer faksu: (048) 6768022

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e7a0e900-3003-11ec-a3fb-
0a24f8cd532c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7a0e900-3003-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00306315/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-08 21:00

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004471/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tczów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235228/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPR.271.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 565554,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tczów
zlokalizowanej na działkach i nr ewid. 587/2, 588/2 i 594/2 w obrębie 0012 Tyczów Średni,
gmina Tczów, powiat zwoleński, woj. mazowieckie. 
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 obejmuje modernizację istniejącej stacji
uzdatniania wody w miejscowości Tczów. 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 
1) demontaż istniejących mieszaczy wodno-powietrznych i zastąpienie ich rurociągami PE fi
160,
2) montaż mieszacza wodno-powietrznego ADR6 o średnicy 1200 mm wraz podłączeniem do
istniejącej instalacji wody surowej ,
3) wymiana złoża filtracyjnego w filtrach fi 1800,
4) wymiana dysz filtracyjnych w filtrach fi 1800,
5) wymiana przepustnic przy filtrach na przepustnice z napędem pneumatycznym, wymiana
koryt pomiarowych przy filtrach – 4 szt.
6) montaż nowego zestawu dozowania podchloryny sodu,
7) zakup i wymiana nowego wentylatora bocznokanałowego zamiast istniejącej dmuchawy
powietrza,
8) zakup i dostawa wraz z montażem kompresorów powietrza – 2 szt.
9) montaż nowej rozdzielni zasilająco-sterowniczej ze sterownikiem swobodnie
programowalnym,
10) wykonanie tymczasowego zewnętrznego układu uzdatniania i zasilania wodociągu
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gminnego w wodę o właściwościach fizyko-biologicznych wody uzdatnionej do spożycia,
11) zapewnienie całodobowego dozoru dla tymczasowego układu uzdatniania przez okres
realizacji robót w ramach modernizacji stacji SUW.
Parametry techniczne istniejącego budynku stacji uzdatniania wody (SUW): 
- budynek wolnostojący jednokondygnacyjny
-powierzchnia zabudowy: 188,678 m2 
- powierzchnia użytkowa: 150,67 m2 
- kubatura budynku: 842,00 m3 
- maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu – 5,80 m

3. Szczegółowy obmiar oraz zakres prac znajduje się w „przedmiarze robót” stanowiącej
załącznik nr 7 do SWZ. 
4. Wszystkie prace związane z modernizacja stacji uzdatniania wody muszą być wykonane
zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 7 do SWZ), poleceniami Zamawiającego oraz
sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 565554,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 565554,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 565554,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00306315/01 z dnia 2021-12-08

2021-12-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ekoidea Tomasz Olek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 670779674

7.3.3) Ulica: Warszawska 187

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 565554,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-04-15
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