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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1231200082
Adres pocztowy: ul. Poprzeczna 50
Miejscowość: Lesznowola
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Nowowiejska
E-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl 
Tel.:  +48 227579432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpk-lesznowola.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Arakowej 4 w miejscowości Zamienie.
Numer referencyjny: DIR.430.05.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45252127

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Zamieniu
o przepustowości 1300 m3/d w celu dostosowania układu technologicznego oczyszczalni do przyjęcia
zwiększonej ilości ścieków komunalnych do przepustowości 5800 m3 /d, oraz zapewnienie wymaganego
obecnymi przepisami stopnia oczyszczania.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 35 040 777.88 PLN
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45111000
45232440
45232000
45330000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamienie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości
1300 m3 /d w Zamieniu w celu dostosowanie układu technologicznego oczyszczalni do przyjęcia zwiększonej
ilości ścieków komunalnych do 5800 m3 /d, oraz zapewnienie wymaganego obecnymi przepisami stopnia
oczyszczania. Zamawiający wraz z niniejszą SIWZ udostępnia dokumentację projektową dotyczącą
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zamieniu.W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się
maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów technologicznych oraz budowę nowych.Wobec powyższego
należy wykonać:-budowę przepompowni ścieków (obiekt nr 1),-budowę stacji dmuchaw (obiekt nr 9) i przyległej
do niej stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (obiekt nr2),-budowę reaktora biologicznego (obiekt
nr 3),-przebudowę osadników wtórnych (obiekty nr 4)-przebudowę studzienki poboru prób (obiekt 5a) oraz
przepompowni ścieków oczyszczonych wraz z komorą pomiarową (obiekt nr 5)-budowę przepompowni części
pływających, osadu powrotnego i nadmiernego (obiekt nr 6)-przebudowę zbiornika osadu nadmiernego (obiekt
nr 7)-budowę stacji mechanicznego odwadniania osadu wraz z higienizacją (obiekt nr 8) i z montażem zbiornika
wapna (obiekt 8a)-budowę stacji dozowania dodatkowego źródła węgla (obiekt nr 10)-budowę stacji dozowania
PIX (obiekt nr 11)-budowę biofiltra (obiekt kontenerowy, nr 12)-przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku
technicznego na budynek socjalny ze sterownią (obiekt nr 13),-budowę przepompowni obejściowej i wód
technologicznych (obiekt nr 14)-budowę kontenerowej stacji analiz ścieków oczyszczonych (obiekt nr 15)-
budowę komór rozdzielczych ścieków ( KR1 i KR2)
-budowę sieci i instalacji (sieć wod-kan zakładowa, przewody technologiczne, sieci energetyczne i
sterownicze,zachowanie i/lub odtworzenie istniejącej sieci alarmowej).
Inwestycja obejmuje również przebudowę i budowę utwardzeń (dróg placów i chodników na terenie
działki)zapewniających dojście/dojazd do projektowanych obiektów.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w Załączniku nr 10 do SIWZ (dostępny pod adresemhttps://www.lpk-lesznowola.pl)
i obejmuje:1) Wykaz projektowanych obiektów z podstawowym wyposażeniem.2) Projekt budowlany.3)
Projekt wykonawczy.4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.5) Przedmiar
robót.2) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych.Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) w
zakresie realizacji zamówienia zatrudnienia na umowę o pracę osób do wykonywania następujących
czynności:a) robót przygotowawczych i rozbiórkowych,b) robót ziemnych,c) prac murarskich i tynkarskich,d)
zbrojenia konstrukcji,e) robót betonowych i żelbetowych,f) montażu instalacji,g) wykonania elementów
nawierzchni drogowej i chodników,h) robót montażowych na sieciach i instalacjach uzbrojenia podziemnego
(wodociągi, kanalizacja, kable energetyczne),i) robót murowych, betonowych, wykończeniowych, malarskich,
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posadzkarskich,j) robót ciesielskich, deskowania stropów,k) robót izolacyjnych przeciwwilgociowych i
ocieplających.3) Zamówienia podobne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? tak)
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
Okres gwarancji - Waga: 10 %
Cena ofertowa brutto - Waga: 90 %

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 032-076052

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/05/2020

V.2.2) Informacje o ofertach (Zgoda na publikację? tak)
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
Oficjalna nazwa: EKO-MTK Sp z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5342156506
Adres pocztowy: ul. Kępińska 62

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76052-2020:TEXT:PL:HTML
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Miejscowość: Brwinów
Kod NUTS: PL912
Kod pocztowy: 05-840
Państwo: Polska
E-mail: ekomtk@ekomtk.pl 
Tel.:  +48 227297887
Adres internetowy: www.ekomtk.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 040 777.88 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 26 777 035.21 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
1) Część robót branży technologicznej - 90%
2) Część robót branży sanitarnej - 90%
3) Część robót sieciowych - 90%
4) Część robót branży budowlanej - 35%
5) Roboty branży drogowej - 100%
6) Roboty branży elektrycznej i AKPIA - 100%

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

V.2.7) Liczba udzielonych zamówień:
1

V.2.8) Państwo pochodzenia produktu lub usługi
Pochodzenie wspólnotowe

V.2.9) Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową
nie

V.2.10) Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie
nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia, w tym terminy składana odwołań zawarto w Rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2020
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