Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 325288-2014 z dnia 2014-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w
miejscowości Bukowina Gmina Cewice - Etap I. Etap I budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:
tłoczny
kanał
tranzytowy,
zlewnię
główną
PG...
Termin składania ofert: 2014-10-16

Cewice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości
Bukowina Gmina Cewice - Etap I
Numer ogłoszenia: 411442 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 325288 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w miejscowości Bukowina Gmina Cewice - Etap I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bukowina Gmina Cewice - Etap I. Etap I budowy
sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje: tłoczny kanał tranzytowy, zlewnię główną PG wraz z
przepompownią, zlewnie PL-1, PL-2, PL-3, PL-6 wraz z przepompowniami. Pozostały zakres
projektu przewidziany jest do realizacji w II etapie. 1.Tranzytowy kanał tłoczny od przepompowni PG
do Si - miejsce włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 173-65 obręb
Łebunia. Istniejącą studnię betonową należy poddać renowacji. 1)Rurociąg tłoczny wykonany z rur
dwuwarstwowych o śr. Ø125mm x11,4 z PE100 RC SDR11 z drutem miedzianym fabrycznie
umieszczonym w płaszczu ochronnym - o dł. min. 2742,7 mb. Rury łączone poprzez zgrzewanie
doczołowe lub kształtki elektrooporowe. 2)Przewód PE 100 Ø 25 SDR17 do napowietrzenia kolektora
tłocznego - o dł. min. 1800 mb 3)Kanał grawitacyjny PVC o śr. Ø 200 mm SN8 SDR34 - L=9,5 mb
4)Uzbrojenie kanału tranzytowego: -kolumny napowietrzająco-odpowietrzające DN125 - 3 kpl, kolumny płucząco-spustowe DN125 - 2 kpl , -studnia rozprężna z tworzywa sztucznego o śr. 1000
mm- 1 szt., -studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm (studnia odwodnieniowa i
rozdziału powietrza Sodw1 i Sodw2) - 2 szt. wraz z pełnym wyposażeniem komory Sodw - 2 kpl.
2.Zlewnia pompowni głównej PG (dz. 41-3)- obsługuje większość obszaru m. Bukowina za
pośrednictwem kolektorów grawitacyjnych. Do tej zlewni wtłaczane są ścieki ze zlewni
sąsiadujących. Poprzez pompownię PG ścieki sanitarne przetłaczane są przewodem tranzytowym do
istniejącej kanalizacji w m. Łebunia. a)Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC SN8 SDR34 L=4326,8 mb b)Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PE 100RC SDR17 - L=147,5 m ( przejścia
pod drogą wojewódzką nr 214 ) Szczegółowe zestawienie rur ochronnych oraz odcinki kanału
sanitarnego wykonane metodą przewiertu sterownego lub przecisku zawiera projekt budowlany.
c)Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160 PVC SN8 SDR34 - L=133,6 mb d)Uzbrojenie kanalizacji
grawitacyjnej: -studnie kanalizacyjne tworzywowe DN630 z polipropylenu PP-B z włazem żeliwno-

betonowym o nośności 40t - 10 szt., -studnie betonowe o śr. wewnętrznej DW1000, z betonu C35/45
W 10, z stopniami złazowymi w otulinie z tworzywa oraz włazem typu ciężkiego. Element dolny z
zabetonowaną fabrycznie bezfugową wkładką z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu - 106
szt. -studnie betonowe o śr. wewnętrznej DW1200, z betonu C35/45 W 10, ze stopniami złazowymi w
otulinie z tworzywa oraz włazem typu ciężkiego. Element dolny z zabetonowaną fabrycznie
bezfugową wkładką z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu - 4 szt. e)Przepompownia
Główna PG ( 2 pompowa , sucha ) zlokalizowana na dz. 41-3 obręb Bukowina wraz z kompletnym
wyposażeniem i uzbrojeniem, rozdzielnicą przepompowni, systemem sterowania, przesyłu danych i
wizualizacji, systemem napowietrzania. Zbiornik przepompowni żelbetowy o śr. wewn. min. 2500
mm i H 5000 mm posadowiony na płycie z betonu. Zbiornik wyposażony w elementy zgodnie z
projektem budowlanym. f)Zagospodarowanie przepompowni: -oświetlenie - lampa typu parkowego z
oprawą LED z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu posadowiona na prefabrykowanym
fundamencie betonowym. -ogrodzenie o wym. 12x6 m systemowe z paneli ogrodzeniowych
ocynkowanych malowanych proszkowo o H=1,8 m, mocowane na słupkach, na podmurówce. Brama
wjazdowa o szer. 3,5 m i H=1,8 m wraz z furtką o szer. min.1 m. -utwardzenie terenu z kostki
betonowej o gr. 8 cm - min. 72m² g)Zasilanie energetyczne do przepompowni zgodnie z projektem
budowlanym branży elektrycznej. 3.Zlewnia pompowni PL-1 - obsługuje obszar zabudowy
jednorodzinnej za pośrednictwem kolektorów grawitacyjnych. Poprzez pompownię lokalną PL1 ścieki
wtłaczane są do przewodu tranzytowego i z pompowni głównej PG tłoczone do Łebuni. 1)Kanalizacja
sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC SN8 SDR34 - L=1072,2 m w tym przejście pod drogą
wojewódzką nr 214 przewodu kanalizacyjnego w rurze ochronnej HDPE Ø 355 o L=22 m.
2)Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160 PVC SN8 SDR34 - L=138,8 mb 3)Uzbrojenie kanalizacji
grawitacyjnej: -studnie kanalizacyjne tworzywowe DN630 z polipropylenu PP-B z włazem żeliwnobetonowym o nośności 40t - 13 szt., -studnie betonowe o śr. wewnętrznej DW1000, z betonu C35/45
W 10, ze stopniami złazowymi w otulinie z tworzywa oraz włazem typu ciężkiego. Element dolny z
zabetonowaną fabrycznie bezfugową wkładką z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu - 17
szt. 4)Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 90 PE100RC SDR17 - 4,7 mb 5)Przepompownia PL-1 (2
pompowa , przejazdowa) zlokalizowana na dz. 149-1 wraz z kompletnym wyposażeniem i
uzbrojeniem, rozdzielnicą przepompowni, systemem sterowania, przesyłu danych i wizualizacji.
Zbiornik przepompowni z kręgów betonowych C45-55 wraz z przejściami szczelnymi o śr. wewn.
min. 1200 mm i H min. 3300 mm ,posadowiony na płycie z betonu. Zbiornik wyposażony w elementy
zgodnie z projektem budowlanym 6)Zagospodarowanie przepompowni: -oświetlenie - lampa typu
parkowego z oprawą LED z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu posadowiona na
prefabrykowanym fundamencie betonowym. -utwardzenie terenu z kostki betonowej o gr. 8 cm min.15,9 m², krawężnik betonowy wtopiony. 7)Zasilanie energetyczne do przepompowni zgodnie z
projektem budowlanym branży elektrycznej 8)Przyłącze do kanalizacji sanitarnej do dz. 149-7
wykonane z rur PVC o śr. Ø 160 SN8 SDR34 L=47,9 m, studnia tworzywowa DN630 z włazem
żeliwno-betonowym - 1 szt. 4.Zlewnia pompowni PL-2 - obsługuje obszar zabudowy jednorodzinnej
(obok Jeziora Bukowińskiego) za pośrednictwem kolektorów grawitacyjnych. Poprzez pompownię
lokalną PL-2 ścieki sanitarne wtłaczane są do zlewni grawitacyjnej głównej pompowni PG
1)Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC SN8 SDR34 - L=184,9 mb 2)Uzbrojenie kanalizacji
grawitacyjnej: -studnie kanalizacyjne tworzywowe DN630 z polipropylenu PP-B z włazem żeliwnobetonowym o nośności 40t - 2 szt., -studnie betonowe o śr. wewnętrznej DW1000, z betonu C35-45
W 10, ze stopniami złazowymi w otulinie z tworzywa oraz włazem typu ciężkiego. Element dolny z
zabetonowaną fabrycznie bezfugową wkładką z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu - 3
szt. 3)Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 90 PE100RC SDR17 - 154,4 mb 4)Przepompownia PL-2 ( 2
pompowa, przejazdowa, nieogrodzona)) zlokalizowana na dz. 206-13 wraz z kompletnym
wyposażeniem i uzbrojeniem, rozdzielnicą przepompowni, systemem sterowania, przesyłu danych i
wizualizacji. Zbiornik przepompowni z kręgów betonowych C45-55 wraz z przejściami szczelnymi o
śr. wewn. min. 1200 mm i H min. 3300 mm posadowiony na płycie z betonu. Zbiornik wyposażony w
elementy zgodnie z projektem budowlanym 5)Zagospodarowanie przepompowni: -oświetlenie lampa typu parkowego z oprawą LED z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu
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posadowiona na prefabrykowanym fundamencie betonowym. -utwardzenie terenu z kostki betonowej
o gr. 8 cm - min.30,1 m², krawężnik betonowy wtopiony. 6)Zasilanie energetyczne do przepompowni
zgodnie z projektem budowlanym branży elektrycznej 5.Zlewnia pompowni PL-3 - obsługuje obszar
zabudowy jednorodzinnej za pośrednictwem kolektorów grawitacyjnych. Poprzez pompownię lokalną
PL-3 ścieki sanitarne wtłaczane są do zlewni grawitacyjnej głównej pompowni PG. 1)Kanalizacja
sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC SN8 SDR34 - L=611,0 mb 2)Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø
160 PVC SN8 SDR34 - L=39,3 mb 3)Uzbrojenie kanalizacji grawitacyjnej: -studnie kanalizacyjne
tworzywowe DN630 z polipropylenu PP-B z włazem żeliwno-betonowym o nośności 40t - 4 szt., studnie betonowe o śr. wewnętrznej DW1000, z betonu C35-45 W 10, ze stopniami złazowymi w
otulinie z tworzywa oraz włazem typu ciężkiego. Element dolny z zabetonowaną fabrycznie
bezfugową wkładką z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu - 12 szt. 4)Kanalizacja sanitarna
tłoczna Ø 90 PE100RC SDR17 - 11,9 mb 5)Przepompownia PL-3 ( 2 pompowa) zlokalizowana na dz.
237 obręb Bukowina wraz z kompletnym wyposażeniem i uzbrojeniem, rozdzielnicą przepompowni,
systemem sterowania, przesyłu danych i wizualizacji. Zbiornik przepompowni z kręgów betonowych
C45-55 wraz z przejściami szczelnymi o śr. wewn. min. 1500 mm i H 3700 mm posadowiony na
płycie z betonu. Zbiornik wyposażony w elementy zgodnie z projektem budowlanym
6)Zagospodarowanie przepompowni: -oświetlenie - lampa typu parkowego z oprawą LED z
wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu posadowiona na prefabrykowanym fundamencie
betonowym. -ogrodzenie o wym. 4,7x4 m systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych
malowanych proszkowo o H=1,8 m, mocowane na słupkach, na podmurówce. Brama wjazdowa o
szer. 3,0 m i H=1,8 m wraz z furtką o szer. min.1 m. -utwardzenie terenu z kostki betonowej o gr. 8
cm - min. 18,8 m² -dostawa i montaż żurawika ze stali ocynkowanej , o nośności dostosowanej do
masy pompy w pompowni. 7)Zasilanie energetyczne do przepompowni zgodnie z projektem
budowlanym branży elektrycznej 6.Zlewnia pompowni PL-6 - obsługuje obszar zabudowy
jednorodzinnej w rejonie drogi gminnej dz. 246-1 za pośrednictwem kolektorów grawitacyjnych.
Poprzez pompownię lokalną PL-6 ścieki sanitarne wtłaczane są do przewodu tranzytowego z
pompowni głównej PG do m. Łebunia. 1)Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC SN8
SDR34- L=624,6 m 2)Uzbrojenie kanalizacji grawitacyjnej: -studnie kanalizacyjne tworzywowe
DN630 z polipropylenu PP-B z włazem żeliwno-betonowym o nośności 40t - 9 szt., -studnie
betonowe o śr. wewnętrznej DW1000, z betonu C35-45 W 10, z stopniami złazowymi w otulinie z
tworzywa oraz włazem typu ciężkiego. Element dolny z zabetonowaną fabrycznie bezfugową
wkładką z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu - 10 szt. 3)Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø
90 PE100RC SDR17 - 3,6 mb 4)Przepompownia PL-6 ( 2 pompowa, przejazdowa, nieogrodzona)
zlokalizowana na dz.246-1 obręb Bukowina wraz z kompletnym wyposażeniem i uzbrojeniem,
rozdzielnicą przepompowni, systemem sterowania, przesyłu danych i wizualizacji. Zbiornik
przepompowni z kręgów betonowych C45-55 wraz z przejściami szczelnymi o śr. wewn. min. 1200
mm i H min. 4400 mm posadowiony na płycie z betonu. Zbiornik wyposażony w elementy zgodnie z
projektem budowlanym 5)Zagospodarowanie przepompowni: -oświetlenie - lampa typu parkowego z
oprawą LED z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu posadowiona na prefabrykowanym
fundamencie betonowym. -utwardzenie terenu z kostki betonowej o gr. 8 cm - min.18,02 m²,
krawężnik betonowy wtopiony. Na całej powierzchni pompowni należy dokonać wymiany gruntu do
głębokości 0,5 m pod poziomem terenu. 6)Zasilanie energetyczne do przepompowni zgodnie z
projektem budowlanym branży elektrycznej 7)Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. 112-21
wykonane z rur PVC o śr. Ø 160 SN8 SDR34 L=30,7 m, studnie tworzywowe DN630 z włazem
żeliwno-betonowym - 2 szt. 7.Wykonanie przeglądu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej w
poszczególnych zlewniach za pomocą kamery wraz z pomiarem spadków i wykonaniem wykresu
profilu podłużnego. 8.Roboty rozbiórkowe m.in. chodniki, nawierzchnie z kostki kamiennej,
brukowej, nawierzchnie z masy mineralno-bitumicznej, demontaż konstrukcji podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz roboty odtworzeniowe i montażowe. 9.Budowa I etapu
sieci wodociągowej w m. Bukowina . Etap I nie obejmuje budowy sieci wodociągowej na terenie tzw.
Bukowina Letnisko , która jest przewidziana do realizacji w II etapie. 1)Sieć wodociągowa ma zasilać
określone fragmenty wsi Bukowina w wodę na cele gospodarcze i ppoż. Sieć wodociągowa ma być
3
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włączona do istniejących sieci wodociągowych Ø110 lub Ø90 w miejscach wskazanych w projekcie.
Włączenie za pomocą trójników żeliwnych kołnierzowych powlekanych, które należy połączyć z
istniejącą siecią za pomocą łączników. Za trójnikiem stosować zasuwę kołnierzową z obudową i
skrzynką uliczną. 2)Sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o śr. zewn. Ø 90 PE100RC SDR17 z
drutem miedzianym fabrycznie umieszczonym w płaszczu ochronnym o L= 2250,7 mb w tym
przejście pod drogą gminną o L=12 m i drogą wojewódzką o L=20 m wykonane metodą
bezwykopową - przeciskiem lub przewiertem w rurach ochronnych. 3)Sieć wodociągowa z rur
dwuwarstwowych o śr. zewn. Ø 110 PE100RC SDR17 z drutem miedzianym fabrycznie
umieszczonym w płaszczu ochronnym o L= 374,5 mb w tym przejście pod drogą wojewódzką nr 214
o L=20 m wykonane metodą bezwykopową - przeciskiem lub przewiertem w rurach ochronnych.
4)Hydranty ppoż nadziemne DN80, armatura( m.in. zasuwy, kształtki) z żeliwa sferoidalnego. 10.Do
Wykonawcy należy również: a)zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; b)wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w toku budowy oddzielnie na: -sieć
kanalizacyjną i wodociągową z zakresu pozwolenia na budowę Wojewody, -sieć kanalizacyjną i
wodociągową z zakresu pozwolenia na budowę Starosty Lęborskiego c)opracowanie projektu
organizacji ruchu na czas robót zatwierdzony przez odpowiednie organy . d)uzyskanie pozwoleń na
zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat z tym związanych na czas realizacji robót e)przed
rozpoczęciem robót Wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje , gestorów sieci oraz
zapozna się z treścią uzgodnień. Wykaz instytucji i uzgodnienia udostępni Zamawiający w dniu
podpisania umowy. f)Wykonawca przed wejściem na tereny będące własnością osób fizycznych
zobowiązany jest do ich powiadomienia o terminie rozpoczęcia robót, co najmniej 7 dni wcześniej. Po
wykonaniu robót na działkach prywatnych, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od
właściciela pisemnego oświadczenie, że nie wnosi on uwag do wykonanych robót oraz, że teren został
uporządkowany. g)wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu po zakończeniu robót -kosztorysów
powykonawczych zgodnie z przedmiarami robót osobno dla: -sieci kanalizacji sanitarnej -przyłączy
do dz. 149/7 i 112/21 -sieci wodociągowej h)w przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia
podziemnego, kabli, przewodów, kanałów itp. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody i
poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. i)przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót.
j)przywrócenie do pierwotnego stanu infrastruktury drogowej. Wykonawca musi uzyskać stosowne
oświadczenie , protokół odbioru pasa drogowego itp. od Zarządcy drogi, że nie wnosi on uwag.
k)uporządkowanie terenu budowy 11.Nadzór archeologiczny oraz jego koszty zabezpieczy
Zamawiający. 12.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Dokumentacje
projektowe branży sanitarnej i elektrycznej b)Projekt przyłącza kanalizacji do dz. 149/7 obręb
Bukowina c)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) d)Opinia geotechniczna
e)Przedmiary robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.23.24.40-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Bukowina Gmina Cewice - etap I jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WÓJCIK - WIESŁAW WÓJCIK, UL.
PIONIERÓW 10,, 84-300 LĘBORK, kraj/woj. pomorskie.
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Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4478798,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 3419400,00
 Oferta z najniższą ceną: 2846000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5343120,00
 Waluta: PLN.
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Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

