
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gm.
Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych

uzgodnień i zezwoleń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEDLISZCZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 15A

1.5.2.) Miejscowość: Siedliszcze

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-130

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 825692284

1.5.8.) Numer faksu: 825692202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@siedliszcze.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.siedliszcze.pl/artykuly/171-2021-oczyszczalnie.html

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:
Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gm.
Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych
uzgodnień i zezwoleń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a672499-a0f8-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046573/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05 13:40

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002035/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze (ul.
Długa, ul. Sokolec, przydomowe oczyszczalnie ścieków)

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: Nie

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: GT.272.2.2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy
Siedliszcze wraz ze sporządzeniem projektów technicznych, dokumentacji i uzyskaniem
niezbędnych uzgodnień i zezwoleń (zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do
Starostwa Powiatowego w Chełmie należy do Wykonawcy)liczba oczyszczalni do 4 osób
28liczba oczyszczalni do 6 osób 13W zakres zamówienia po stronie Wykonawcy wchodzi w
szczególności:- przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych- opracowanie projektów
technicznych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami- zapewnienie
wymaganych prawem wskaźników oczyszczenia ścieków wyprowadzonych z układu
rozsączającego- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do rozpoczęcia realizacji-
montaż oczyszczalni zgodnie z projektem a materiały i instalacje użyte do budowy powinny
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności- inwentaryzacja powykonawcza każdej
oczyszczalni- przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników końcowychZamawiający po
podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy:- mapy do celów projektowych- aktualne wypisy z
rejestru gruntów.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno-
użytkowym – załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
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71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

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: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
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