Ogłoszenie nr 500254114-N-2018 z dnia 23-10-2018 r.
Lubickie Wodociągi sp. z o.o.: Prowadzenie biura centrum koordynacyjno-dyspozycyjnego,
eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 603691-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Lubickie Wodociągi sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87162937300000, ul. ul.
Toruńska 56, 87162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 785 314, email biuro@lubickie-wodociągi.pl, faks 566 785 314.
Adres strony internetowej (url): www.lubickie-wodociagi.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie biura centrum koordynacyjno-dyspozycyjnego, eksploatacja sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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:
Bieżąca eksploatacja, konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami dla sieci zarządzanej przez
Zamawiającego w szczególności poprzez: - bezpośrednia obsługa urządzeń wodociągowych(
sieć, przyłącza, przepompownie), bezpośrednia obsługa urządzeń kanalizacji sanitarnej (sieć,
przyłącza, przepompownie), likwidacja zastoin poprzez płukanie sieci wodociągowej,
czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w razie konieczności, utrzymanie
urządzeń we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym, ( dotyczy również
elektryki i automatyki przepompowni wody i ścieków), prowadzenie ewidencji hydrantów oraz
prowadzenie przeglądów dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń elektrycznych,
utrzymywanie należytej czystości w przepompowniach, hydroforniach, i na działkach na których
usytuowane są w/w obiekty wraz z systematycznym koszeniem trawy, systematyczne

czyszczenie przepompowni ścieków z osadów, wydawanie opinii do warunków technicznych,
odbiory techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych z zapewnieniem osoby
uprawnionej do wykonywania w/w odbiorów ( uprawnienie potwierdzone odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnym zaświadczeniem z izby rzemieślniczej,
comiesięczne odczyty wodomierzy głównych tj. służących do rozliczeń z Toruńskimi
Wodociągami, windykacja, tj. zamykanie dopływu wody i odpływu ścieków zgodnie ze
zleceniem Działu Rozliczeń i Windykacji, instalowanie nowych oraz wymiana legalizacyjna
wodomierzy (wodomierze Zamawiającego), kontrolę legalności poboru wody, kontrolę
legalności liczników pomiarowych, kontrolę legalności zrzutu ścieków i podłączeń do
kanalizacji sanitarnej, Utrzymanie całodobowego biura centrum koordynacyjno-dyspozycyjnego,
w szczególności poprzez: organizacja i prowadzenie całodobowego biura w Lubiczu Dolnym
(pomieszczenia biura muszą znajdować się na parterze z dostępem dla osób niepełnosprawnych)
zapewnienie pracowników do obsługi biura przez całą dobę przez cały okres obowiązywania
umowy ( także w niedziele i święta) Zadania: przyjmowanie zgłoszeń w biurze i telefonicznych o
zagrożeniach i awariach wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych,
odśnieżania dróg, padłych zwierząt, gospodarki odpadami oraz innych z terenu Gminy Lubicz
przekazywanie informacji o zagrożeniach odpowiednim organom Wszystkie koszty tworzenia i
funkcjonowania biura ponosi Oferent Utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo kanalizacyjnego , w szczególności poprzez: przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej i przyłączy oraz nielegalnych poborach wody i zrzutach ścieków,
pod numerem telefonu komórkowego i stacjonarnego całodobowo we wszystkie dni w roku (
także w niedziele i święta)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9

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: 26/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 189000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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

Nazwa wykonawcy: Ekonovatech sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@ekonovatech.pl
Adres pocztowy: ul. Toruńska 56
Kod pocztowy: 87-162
Miejscowość: Lubicz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 232470
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25830
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43050
Waluta: PLN
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:
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.

