
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane

„Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Jarocin”.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jarocin

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409399

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Jarocin 159

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-405

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158713141

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: poczta@gminajarocin.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jarocin.ug.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
„Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Jarocin”.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-598adb7d-22c4-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00315829/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-08-23 11:26

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031446/06/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin"

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: IŚM.WR.1.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Jarocin”.
Zakres robót obejmuje:
Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Mostki Graba
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej gr. 7 cm (warstwa wiążąca 4 cm i ścieralna 3 cm) na podbudowie
tłuczniowej gr. 25 cm – 122 m²
- roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopów – zakres zgodny z przedmiarem
- rurociągi tłoczne PE100-RC SDR17 PN10 fi 110 mm – 1793,4 m
- rurociągi grawitacyjne PVC SN8 fi 160 mm lite – 738,2 m
- rurociągi grawitacyjne PVC SN8 fi 200 mm lite – 756,0 m
- studnie kanalizacyjne fi 1200 mm z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę – 21 szt.
- studzienki kanalizacyjne systemowe PVC fi 400 mm – 41 szt.
- przepompownia ścieków ze zbiornikiem polimerobetonowym fi 1200 mm wys. 4450 mm – 1 szt.
- ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni, wraz z wjazdem – 1 kpl
Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Mostki Podpory
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej gr. 7 cm (warstwa wiążąca 4 cm i ścieralna 3 cm) na podbudowie
tłuczniowej gr. 25 cm – 42,0 m²
- roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopów – zakres zgodny z przedmiarem
- rurociągi tłoczne PE100-RC SDR17 PN10 fi 90 mm – 213,0 m
- rurociągi grawitacyjne PVC SN8 fi 160 mm lite – 35,9 m
- rurociągi grawitacyjne PVC SN8 fi 200 mm lite – 215,3 m
- studnie kanalizacyjne fi 1200 mm z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę – 6 szt
- studzienki kanalizacyjne systemowe PVC fi 400 mm – 10 szt.
- przepompownia ścieków ze zbiornikiem polimerobetonowym fi 1200 mm wys. 3100 mm – 1 szt.

Zadanie 3: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Domostawa
• Kanalizacja sanitarna
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni – zakres zgodny z przedmiarem
- roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopów – zakres zgodny z przedmiarem
- rurociągi grawitacyjne PVC SN8 fi 160 mm lite z uszczelką typu sewer-lock – 19,35 m
- rurociągi grawitacyjne PVC SN8 fi 200 mm lite z uszczelką typu sewer-lock – 2263,65 m
- rurociągi tłoczne PE100 SDR17 PN10 fi 160 mm z armaturą – 911,4 m
- rurociągi tłoczne PE100 SDR17 PN10 fi 90 mm z armaturą – 81,85 m
- studnie kanalizacyjne fi 1200 mm z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę – 91 szt.
- przepompownia ścieków ze zbiornikiem polimerobetonowym fi 1500 mm wys.6250 mm typ PMS-2x08-90VS2L-15x62 – 1
szt.
- ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni – 1 kpl
• Sieć wodociągowa
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni – zakres zgodny z przedmiarem
- roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopów – zakres zgodny z przedmiarem
- rurociągi PE100 SDR17 PN10 fi 110 mm z armaturą – 2589,2 m
- rurociągi PE100 SDR17 PN10 fi 90 mm z armaturą – 26,55 m
- rurociągi PE100 SDR17 PN10 fi 50 mm z armaturą – 139,4 m

Szczegóły zamówienia zawarte są w:
Przedmiarach robót:
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:
Dokumentacji Projektowej

3.10.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
11 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Możliwe jest powierzenie wykonania zadania Spółce, ponieważ spełnione są wszystkie wymagania zawarte w art. 214 ust. 1
pkt 11 ustawy Pzp

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Jarocin 45

5.1.3.) Miejscowość: Jarocin

5.1.4.) Kod pocztowy: 37-405

5.1.5.) Województwo: podkarpackie

5.1.6.) Kraj: Polska
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