
Ogłoszenie nr 500004230-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.  

Gmina Zaręby Kościelne: Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno – biologicznej 

oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

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: 607238-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Zaręby Kościelne, Krajowy numer identyfikacyjny 45067012000000, ul. ul. 

Kowalska  14, 07323   Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 

862 706 004, e-mail ugzar@ornet.pl, faks 862 706 200.  

Adres strony internetowej (url):  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków 

bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  

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:  
Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków 

bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne - Budynek techniczny – 

roboty budowlane - budynek techniczny – instalacje sanitarne wewnętrzne - budynek 

techniczny – sieci kanalizacyjne na terenie oczyszczalni - zbiornik osadu 6A, 6B - zbiorniki 

uśredniające 5A, 5B, 5C - pompownia ścieków surowych - studnia pomiarowa ścieków 

oczyszczonych - bioreaktor 12/24/H51 - stacja zlewcza FEK-PAK i taca najazdowa - wiata 

pod agregator prądotwórczy - sieć zewnętrzna – kanalizacja tłoczona - sieć zewnętrzna – 

kanalizacja odwodnieniowa - sieć zewnętrzna – umocnienie wylotu kanału ścieków 

oczyszczonych - sieć zewnętrzna – przyłącze wodociągowe - sieć zewnętrzna – odwodnienie 

wykopów - montaż agregatu prądotwórczego - zasilenie obiektu montaż tablic ZTZ - ziemne 

roboty kablowe - roboty kablowe zewnętrzne - montaż rozdzielni głównej - zasilenie obiektu, 

linie kablowe zasilające - instalacja oświetleniowa - instalacja gniazd wtykowych - instalacja 



odgromowa i połączeń wyrównawczych - pomiary kontrolne - stacja odbioru ścieków i 

osadów dowożonych - zbiornik uśredniający ścieków dowożonych - zbiornik uśredniający 

osadów dowożonych - pompownia ścieków surowych - stacja mechanicznego podczyszczania 

- reaktor biologiczny – selektor beztlenowy/komora defosfatacji -stacja dmuchaw - komora 

pomiarowa ścieków - zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego - stacja mechanicznego 

odwadniania osadu - stacja wapnowania osadu - transport osadu - rozruch technologiczny 

Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz technologia ich wykonania określone zostały w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 

przedmiarach robót. UWAGA! O zauważeniu wszelkich braków, sprzeczności i nieścisłości 

w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej Wykonawca 

winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego w celu udzielenia wyjaśnień i 

wprowadzenia niezbędnych zmian przed terminem składania ofert.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45332000-3 

 

Dodatkowe kody CPV: 45232152-2, 45233200-7, 45315300-1, 45317300-5, 45231400-9, 

45310000-3  

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: 08/12/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 3390822.27  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

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

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 4170711.40  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4170711.40  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4393546.21  

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.  
 


