
Ogłoszenie nr 550060188-N-2020 z dnia 06-04-2020 r.  

Bojszowy: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczyńcu wraz z przebudową 

oczyszczalni ścieków w Bojszowach Etap I – Kompleksowa realizacja w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

tak  

Nazwa projektu lub programu:  

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świerczyńcu wraz z przebudową oczyszczalni 

ścieków w Bojszowach w ramach Osi priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne 

wykorzystywanie zasobów, Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania: 5.1.1. 

Gospodarka wodno-ściekowa ZIT  

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

nie  

 

Informacje dodatkowe:   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Krajowy numer 

identyfikacyjny 27671134200000, ul. ul. Świętego Jana  52, 43-220  Bojszowy, woj. śląskie, 

państwo Polska, tel. 32 218 91 77, e-mail gpk@hot.pl, faks 32 218 91 77.  

Adres strony internetowej (url): https://gpkbojszowy.pl/category/bip/  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Inny: Spółka z udziałami gminy 100%  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Świerczyńcu wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Bojszowach Etap I – 

Kompleksowa realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Bojszowach  

Numer referencyjny  GPK/ZAG-OS/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  

Roboty budowlane  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamówienie podzielone jest na części:  



Nie 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa 

realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Przebudowa oczyszczalni 

ścieków w Bojszowach. Projektowana przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach 

obejmuje zaprojektowanie, a następnie zainstalowanie, w dwóch istniejących 

pomieszczeniach prasy odwadniającej, mechanicznego zagęszczacza osadu wraz z 

instalacjami towarzyszącymi oraz wykonanie podziemnego zbiornika osadu zagęszczonego 

wraz z rurociągiem doprowadzającym do niego osad zagęszczony po uprzednim demontażu 

instalacji istniejącej prasy osadowej. Inwestycja będzie prowadzona na terenie działek: 

241404_2.0001.AR_5.384/57, 241404_2.0001.AR_5.386/57 i 241404_2.0001.AR_5.388/57, 

które są własnością Inwestora, tj. Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w 

Bojszowach. GPK Sp. z o.o. W ujęciu technicznym przebudowa oczyszczalni w Bojszowach 

obejmuje wykonanie typowych obiektów oraz instalację typowych maszyn i urządzeń na 

terenie istniejącej, funkcjonującej oczyszczalni ścieków komunalnych. Będą to następujące 

obiekty: żelbetowy zbiornik osadu zagęszczonego o objętości czynnej Vcz = 40 m3 i 

całkowitej V = 56 m3 wraz z mieszadłem zanurzalnym o mocy 1 kW, rurociąg tłoczny osadu 

zagęszczonego wykonany z PE Dy 90 mm o długości około 30 m, maszyny i urządzenia 

węzła mechanicznego zagęszczania osadu: zbiornik pośredni (objętość 1 m3), pompa śrubowa 

do podawania osadu surowego na instalację (wydajność regulowana od 2 m3/h do 12 m3/h), 

mieszacz osadu z roztworem roboczym polielektrolitu (statyczny), zagęszczacz mechaniczny, 

śrubowo-bębnowego (wydajność 10 m3/h), pompa śrubowa osadu zagęszczonego (wydajność 

regulowana od 1 m3/h do 6 m3/h), instalacja do automatycznego przygotowywania roztworu 

polielektrolitu dostarczanego w postaci handlowej ciekłej i proszkowej, pompa śrubowa do 

podawania roztworu polielektrolitu (wydajność regulowana od 0,2 m3/h do 1 m3/h), zespół 

odzysku z odcieków technologicznych wody płuczącej, wymagane pomosty i wciągarki 

robocze do obsługi instalacji, układ sterowania (oparty na sterowniku PLC). pompa zatapialna 

(wymiana w istniejącym zbiorniku osadu nadmiernego) o wydajności Q = 12 m3/h i 

wysokości podnoszenia H = 6 m sł. H2O. Zakres przedmiotowego projektu i wynikający z 

niego zakres robót przedstawia się następująco: Etap 1: wykonanie zbiornika osadu 

zagęszczonego wraz z mieszadłem i rurociągiem tłocznym osadu zagęszczonego (od pompy 

osadowej osadu zagęszczonego zabudowanej w pomieszczeniu po prasie odwadniającej). 

Etap 2: rozbiórka istniejących maszyn, urządzeń, instalacji i elementów pomocniczych węzła 

mechanicznego odwadniania osadów, które rozlokowane są w pomieszczeniu 

magazynowania, roztwarzania i dozowania flokulantu oraz w pomieszczeniu prasy 

odwadniającej osad. Etap 3: zabudowa nowych maszyn, urządzeń, instalacji i elementów 

pomocniczych węzła mechanicznego zagęszczania osadów w pomieszczeniach zwolnionych 

w wyniku rozbiórki opisanej powyżej. Etap 4: uruchomienie nowej instalacji wraz z 

osiągnięciem zakładanych parametrów technologicznych oraz końcowe oddanie instalacji do 

użytku.  

II.5) Główny Kod CPV: 45252127-4  

Dodatkowe kody CPV:  

45100000-8,  

45200000-9,  

45252200-0,  

45330000-9,  

45311200-2,  



71320000-7  

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  

Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna  

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, w 

przewidzianym terminie, tj. do dnia 20.03.2020 r. do godz. 9:00 nie zostały złożone żadne 

oferty. Zamawiający w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp nie zmieniając warunków 

przedmiotowego zamówienia, postanowił o jego udzieleniu w trybie z wolnej ręki.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  

Przedsiębiorstwo Budowlane MAZUR Sp. z o.o. Sp. K,  sekretariat@fbmazur.pl,  ul. Złote 

Łany 21A,  43-215,  Jankowice,  kraj/woj. śląskie 
 


