
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody Górna Glinka dla Gminy Lubsko”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770646

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubsko.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko

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:
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody Górna Glinka dla Gminy Lubsko”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b7a7d32-c6ef-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00183817/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-30 08:24

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012314/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubsku

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:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00139768/01
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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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.2710.14.2022

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

Przedmiotem aktualnego postpowania przetargowego jest opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zadania
inwestycyjnego tj. etapu I i etapu II wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji wraz z prawomocną decyzją
pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych objętych Etapem I. 

Przewidywany zakres robót w ETAPIE I:
• Budowę budynku głównego SUW;
• Wyposażenie Budynku SUW w instalacje technologiczne, elektryczne i AKPiA dla Etapu I ,
• Montaż nowych pomp w istniejących obudowach studni głębinowych nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wraz z dostosowaniem istniejąc
rurociągów technologicznych oraz wykonanie nowej instalacji zasilająco-pomiarową;
• Nowe sieci międzyobiektowe SUW wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejących rurociągów. Rurociągi wody surowej ze
studni nr 1, nr 3, nr 7 i nr 8 wykonać w pełnym zakresie tj. od ujęć do budynku SUW, natomiast rurociągi studni nr 4, nr 5, nr
6 zrealizować od granicy działki SUW do budynku SUW. Pozostały zakres od granicy działki do ujęć zrealizowany zostanie
w etapie II.
• Budowę zbiornika wody czystej ZR 1 o pojemności użytkowej 800 m3 (1 szt.) Rurociągi ssące, dopływowe jak i spustowo-
przelewowe zrealizować zarówno dla zbiornika ZR1 i ZR2.; Rurociągi dla ZR2 zakończyć zasuwami. Klinowymi;
• Budowę systemu odprowadzania ścieków sanitarnych do studni bezodpływowej o poj. do 8-10m3;
• Budowę neutralizatora z chlorowni o pojemności 3m3;
• Budowę instalacji zasilających, sterowniczych i oświetlenia ;

Szczegółowy zakres prac i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ –
Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 12 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) mogą występować nazwy własne, znaki
towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie
zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia
i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą
być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe
wyspecyfikowane w OPZ. 
Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których
parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano
szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry.
ZADANIE JEST DOFINANSOWANE Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
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71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

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:
Nie złożono żadnej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.
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