Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Alwernia

•

Zamawiający :

Zamawiający :

tel. (12) 2831278

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ALWERNI

poczta elektroniczna (e-mail)

SPÓŁKA Z O.O.

zukal@alwernia.pl

32-566 Alwernia ul. Sienkiewicza 48

adres internetowy:
http://www.zuk-

nr KRS 0000270143,

alwernia.home.pl

NIP 0000151811,
REGON 357188197,
wysokość kapitału zakładowego: 15.406.100 zł

•

Nazwa zamówienia

Modernizacja oczyszczalni ścieków Alwernia.
•

Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy (zakupy inwestycyjne),
usługi, roboty budowlane z dnia 04.01.2018 r., który znajduje się na stronie
internetowej:

http://www.zuk-alwernia.home.pl

Postępowanie prowadzone jest

bez

zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie wyłączenia
określonego w art. 132 i 133 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). Projekt współfinasowany jest ze środków unijnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020, Oś. Priorytetowa 5, Ochrona Środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych,
Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR, z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
•
•

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem

niniejszego

zamówienia

jest

wykonanie

robót

budowlanych

realizowanych w ramach projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Alwernia
•

W zakres niniejszego projektu wchodzi I etap modernizacji oczyszczalni ścieków
Alwernia. W ramach I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków Alwernia wykonane
zostaną nowe obiekty technologiczne oraz rozbiórce i przebudowie podlegać będą

istniejące obiekty. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie przepustowości
średnio dobowej oczyszczalni z 590 m3/d do 935 m3/d. Oczyszczalnia ścieków po
rozbudowie będzie miała wielkość wyrażoną równoważną liczbą mieszkańców RLM =
6887.
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni umożliwi rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
i docelowo zapewni odbiór ścieków od mieszkańców miejscowości:
- Alwernia ok. 3300 osób
- Kwaczała ok. 1850 osób
- Regulice ok. 1900 osób
- Nieporaz ok. 450 osób
- Poręba Żegoty ok. 500 osób
Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni uwzględnia warunki uzgodnień i decyzji
wydanych w toku projektowania, w tym w szczególności decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych.
Planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Alwernia obejmuje:
- budowę kontenerowej stacji zlewczej, wyposażonej w opomiarowany ciąg zlewczy,
- budowę stacji mechanicznego oczyszczania ścieków w postaci wiaty mieszczącej
pompownię ścieków I-go stopnia z sitem pionowym i sito piaskownik,
- budowę pompowni II-go stopnia ze zbiornikiem retencyjnym,
- budowę komory beztlenowej, przebudowę rowów cyrkulacyjnych,
- przebudowę rowów cyrkulacyjnych,
- budowę dwóch osadników wtórnych,
- budowę komory pomiarowej,
- przebudowę istniejącego osadnika wtórnego na potrzeby pompowni osadu,
- budowę komory stabilizacji osadu,
- budowę stacji PIX,
- budowę budynku techniczno- socjalnego,
- budowę nowego przyłącza wody,
- budowę nowego przyłącza energii elektrycznej,

- rozbiórkę pompowni ścieków oraz poletek osadowych.
•

Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45252127-4

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Dodatkowe przedmioty:
45232421-9

Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232422-6

Roboty w zakresie uzdatniania osadów

45232423-3

Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynków

•

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zakład Usług Komunalnych w Alwerni
Spółka z o.o. ul. H.Sienkiewicza 48 32 - 566 Alwernia, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

10.05.2019 r.

do godz.

8.00

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania, warunków i sposobu składania
ofert oraz sposobu realizacji zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Link do BZP
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bc549cc7-9e36-496b-9e3d0c761bdaee6f
Link do Bazy Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179581

Alwernia
dnia 2019-04-15

