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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24026-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojnice: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
2015/S 016-024026

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
pl. Piastowski 27a
Osoba do kontaktów: Mariusz Lorek
89-600 Chojnice
POLSKA
Tel.:  +48 523974176
E-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl
Faks:  +48 523970001
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://wodociagi.chojnice.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych
obiektów technologicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Chojnice.
Kod NUTS PL631

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie miejskiej
oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych, w
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celu usprawnienia procesu oczyszczania ścieków, przeróbki osadów oraz dalszego ograniczenia wpływu
obiektów na środowisko i zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z Dyrektywną 91/271/EWG z 21.5.1991,
dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Obiekty oczyszczalni i przepompowni zlokalizowane są
w Chojnicach przy ul. Igielskiej, działki o nr ewidencyjnym 339/9, 339/8, 339/3, 330/8, 39/1, 330/2, 341/8,
339/2, 339/7, 342/7, 342/8, 339/6; i na ul. Zielonej dz. nr ewid. 1778/10, 332/1. Celem wykonania robót jest
zwiększenie jej przepustowości do wielkości 82 117 RLM (Qśrd. = 7 000 m³ z terenu miasta i gminy Chojnice)
i dotrzymanie aktualnie wymaganych przepisami prawa parametrów jakości ścieków na wylocie, zgodnie z
pozwoleniem wodno-prawnym oraz przebudowa i rozbudowa przepompowni centralnej P1 przy ul. Zielonej w
Chojnicach na część mechaniczną oczyszczalni i modernizacja systemu monitoringu i sterowania (instalacja
AKPiA) na 11 istniejących przepompowniach. W zakres Robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia
wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków i przepompowni P1; 
2) budowę technologicznej wiaty magazynowej o zasieków magazynowych; 
3) dostawę przerzucarki do formowania pryzm.
Zakres rozbudowy: prace budowlane związane z modernizacją obiektów, prace budowlane związane z
budową nowych obiektów; wymiana urządzeń technologicznych; dostawa nowych urządzeń technologicznych;
rozbudowa i modernizacja systemu automatyki i sterowania dla przepompowni sieciowych na terenie Chojnic.
Podstawowy zakres rozbudowy, przebudowy i modernizacji obejmuje: przebudowę kanalizacji sanitarnej w
obrębie pompowni ścieków oraz pomieszczenia krat pompowni przy ul. Zielonej; przeniesienie piaskownika
z oczyszczalni ścieków przy ul. Igielskiej na teren pompowni ścieków przy ul Zielonej; zastosowanie
wysokosprawnego piaskownika podłużnego, przedmuchiwanego oraz jego hermetyzację; odciąganie powietrza
z pompowni ścieków, piaskownika i zbiornika pomp, oczyszczenie go na biofiltrze; budowę nowych reaktorów z
wysokim stopniem recyrkulacji wewnętrznej, komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego, stacji dozowania
PIX-u, stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla, budynku dmuchaw z nowymi dmuchawami; modernizację
pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego; budowę stacji zrzutu części stałych z wozów asenizacyjnych
oraz budynku z sitopiaskownikiem dla ścieków z gminy Chojnice dopływających bezpośrednio na oczyszczalnię
ścieków; remont istniejących obiektów i wymianę zdekapitalizowanych urządzeń; budowa nowego systemu
pomiarów procesowych i automatyki; rozbudowę komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego; budowę
nowej stacji odwadniania osadu o większej wydajności wyposażonej w zagęszczacze mechaniczne i
wysokociśnieniowe prasy taśmowe do odwadniania osadu; rozbudowę kompostowni i budowę myjni pojazdów
i sprzętu technologicznego; budowę wiaty magazynowej o charakterze technologicznym oraz zasieków
magazynowych; odciąganie powietrza z budynku zrzutu części stałych, sitopiaskownika, stacji odwadniania
osadu i hermetyzacja komór beztlenowych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45252100

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 112 492 913,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 40-065491 z dnia 26.2.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 196-345751 z dnia 11.10.2014
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 154-275893 z dnia 13.8.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.1.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: Lider – Molewski Sp. z o.o. Włocławek, Partnerzy – Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.
Włocławek, inenergia Sp. z o.o. Sp.k. Inowrocław
ul. Płocka 15
87-800 Włocławek
POLSKA
E-mail: sekretariat@molewski.eu
Tel.:  +48 544130400
Adres internetowy: http://www.molewski.eu/
Faks:  +48 544130402

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 79 157 034,43 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 91 457 653,02 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: 
Nieznana
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Fundusz Spójności Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

VI.2) Informacje dodatkowe:
Miejsce składania ofert: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., pl. Piastowski 27a, 89-600 Chojnice, sekretariat.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej w Dziale VI Ustawy
Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Odwołanie przysługujące wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
7. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.1.2015
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