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Ogłoszenie nr 510138602-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.
Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie: Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem
kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów
poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547193-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie, Krajowy numer identyfikacyjny 39064753500000,
ul. ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 7468129, 7468277,
e-mail bzp@um.lubin.pl, faks 767 468 287.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa
naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych drogi gminne i powiatowe w Lubinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.1.28.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1/ Przedmiotem zamówienia są awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej
oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz
długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie. 2/Zakres prac przewidziany
do wykonania: a) inspekcje TV kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od DN 150 do DN 1000
mm z płytą CD/DVD i ekspertyzą techniczną w oprogramowaniu WIN.CAN 8.0. Zakres robót
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wykonywanej inspekcji powinien zawierać zapis na płycie CD/DVD, raport pisemno - graficzny wraz
z mapą na której zostaną opisane czyszczone odcinki oraz opinie stanu technicznego kanalizacji.
Raport pisemno - graficzny powinien zawierać: zleceniodawcę, nazwę obiektu, opis kanału (materiał,
przekrój, długość odcinka poddanego inspekcji, kierunek jazdy kamery, spadek kanału, grafikę
spadku), grafikę odcinka z lokalizacją ewentualnych uszkodzeń i przykanalików wykonanych kamerą
satelitarną do przyłączy, b) hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji z piasków, osadów, kamieni oraz
z wydobyciem i utylizacją osadu w zakresie średnic DN 150 ÷ 1000 mm, c) na złączach kielichowych
mogą występować nieszczelności. Nie można wykluczyć również pęknięć rur kanalizacyjnych, które
w trakcie czyszczenia mogą spowodować powstanie poważnego zatoru na sieci i konieczność
natychmiastowego przystąpienia do prac naprawczych, bezwykopowych – pakerami o długości 0,5 do
1,5 m, d) na uszkodzonych połączeniach kanału głównego z przyłączami należy zamontować packerokapelusz (packer o dł. 0.4 mb połączony z kapeluszem o dł. 0.3 mb), e) prace frezowe – na odcinkach
kanalizacji deszczowej mogą wystąpić korzenie, stwardniałe osady, progi betonowe, wystające
trójniki, pręty stalowe, połamane rury i inne przeszkody ograniczające średnicę kanału, które należy
usunąć robotem frezowym pod kontrolą kamery TV. 3/ Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar
robót stanowiący (Załącznik Nr 8) do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych(Załącznik Nr 9).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232130-2
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 400718.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
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Nazwa wykonawcy: TECH-KAN Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji Adam Wojciechowski
Email wykonawcy: biuro@techkan.pl
Adres pocztowy: Gać 71C
Kod pocztowy: 55-200
Miejscowość: Oława
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 465379.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 465379.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 497569.44
Waluta: P:LN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Całkowita wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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