14.06.2018

Ogłoszenie nr 500135010-N-2018 z dnia 14-06-2018 r.
Gmina Mikołów: Wykonanie opracowania dot. zmian granic i obszaru aglomeracji Mikołów
wyznaczonej rozporządzeniem nr 63/07 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2007 r. oraz
uchwałą nr XIV/191/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 września 2007 roku wraz z
opracowaniem kompletnego wniosku z propozycją planu aglomeracji, który będzie złożony do
właściwego organu zatwierdzającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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: 552990-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie opracowania dot. zmian granic i obszaru aglomeracji Mikołów wyznaczonej
rozporządzeniem nr 63/07 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2007 r. oraz uchwałą nr
XIV/191/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 września 2007 roku wraz z opracowaniem
kompletnego wniosku z propozycją planu aglomeracji, który będzie złożony do właściwego
organu zatwierdzającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-38/2018
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:
Wykonanie opracowania dot. zmian granic i obszaru aglomeracji Mikołów wyznaczonej
rozporządzeniem nr 63/07 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2007 r. oraz uchwałą nr
XIV/191/2007 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 września 2007 roku wraz z opracowaniem
kompletnego wniosku z propozycją planu aglomeracji, który będzie złożony do właściwego
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organu zatwierdzającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.1. Zakres opracowania
obejmuje: 3.1.1. Część opisowa: 1) Dane o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w
aglomeracji, 2) Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na
terenach nieskanalizowanych gminy Mikołów (aglomeracji). Informacje o stanie przygotowania
inwestycji i terminie jej realizacji. 3) Dane o liczbie mieszkańców podłączonych do istniejącej
sieci kanalizacyjnej w aglomeracji. 4) Informacje o liczbie mieszkańców planowanych do
podłączenia do nowo-budowanej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji. Przeliczenie wskaźnika
długości sieci. 5) Dane o liczbie turystów w sezonie turystyczno - wypoczynkowym,
obsługiwanych przez sieci i oczyszczalnie ścieków. 6) Informacje o liczbie turystów w sezonie
turystyczno – wypoczynkowym w obiektach noclegowych planowanych do podłączenia do
systemu kanalizacji. 7) Uzasadnienie i sposób obliczenia RLM aglomeracji. 8) Opis gospodarki
ściekowej zawierający: - informację o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych
powstających na terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym, - informację o
ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do
systemu kanalizacji zbiorczej, - informację o zakładach, których podłączenie do kanalizacji
zbiorczej jest planowane. 9) Lokalizacja i ilość istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych
na terenie aglomeracji. 10) Uwzględnić należy jakość ścieków oczyszczonych, % redukcji
zanieczyszczeń na oczyszczalni ścieków. 11) Lokalizacja i ilość planowanych do wybudowania
oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji. Termin realizacji inwestycji.
Planowany % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach ścieków oraz planowana jakość
ścieków oczyszczonych. 12) Informacje o planowanej rozbudowie i/lub modernizacji
oczyszczalni ścieków komunalnych. Termin realizacji inwestycji. Uwzględnić należy obecną i
planowaną jakość ścieków oczyszczonych, obecny i planowany % redukcji zanieczyszczeń na
oczyszczalni ścieków. 13) Dane o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony
bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub
decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych
terenach. 14) Dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające
oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiające te obszary oraz zakazy, nakazy i
ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. 15) Informację o formach ochrony przyrody w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody, zawierającą nazwę formy
ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony
przyrody, oraz informację o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na
liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tj. ustawy, 16) Należy podać uzasadnienie potrzeby zmiany
aglomeracji. 3.1.2. Część graficzna: 1) Oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego
do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego
aglomerację na mapie w skali 1:10000, a w przypadku jej braku – w skali 1:25000, 2)
Oznaczenie na mapie znajdujących się na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków
komunalnych, do których odprowadzane są bądź odprowadzane będą ścieki komunalne, 3)
Oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi państwowego rejestru granic i
powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, 4) Oznaczenie granic stref ochronnych
ujęć wód obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej, 5) Oznaczenie
granic obszarów ochronnych wód śródlądowych, 6) Oznaczenie granic terenów objętych
formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w
art. 27 ust. 1 tej ustawy, 7) Określenie skali aglomeracji w formie liczbowej i liniowej. 8)
Oznaczenie na mapie przydomowych oczyszczalni ścieków, które nie spełniają przepisów
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz.U. z 2014 roku, poz.1800), a także tych
przydomowych oczyszczalni ścieków, które spełniają przepisy. Zweryfikowany obszar i granice
aglomeracji Mikołów należy wyznaczyć w szczególności w oparciu o Ustawę Prawo Wodne z
dnia 20 lipca 2017 r. (DZ.U. 2017 poz. 1566) oraz obowiązującymi Wytycznymi do tworzenia i
zmian aglomeracji dla KPOŚK z lipca 2014 r. opracowanymi wspólnie przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej i Ministerstwo Środowiska na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru
granic aglomeracji zgodnie z celami i przepisami dyrektywy 91/271/EWG. 3.1.3. Podstawę
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią: 1) studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego gminy, 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
3) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 4) wieloletnie plany rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 3.1.4. W szczególności Wykonawca
powinien przeanalizować i zweryfikować w aglomeracji: 1) wymagany procent skanalizowania
aglomeracji do dnia 31.12.2021 r. w oparciu o analizę RLM dla ścieków komunalno-bytowych
oraz przemysłowych przeliczonych na podstawowe BZT5 oraz wzorów zawartych w ww.
Wytycznych, 2) spełnienie w przypadku nowo budowanej sieci wskaźnika koncentracji tj.
wskaźnika długości sieci obliczanego jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany
system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości
sieci kanalizacji (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi do oczyszczalni), 3) możliwości
osiągnięcia przez oczyszczalnię podwyższonych standardów oczyszczania ścieków, zgodnie z
planowanymi zmianami opisanymi w pkt. 3.2 opracowania pn. „Wytyczne do tworzenia i zmiany
aglomeracji”, 4) dane wyjściowe gminy Mikołów pod kątem utworzonej i zmienianej
aglomeracji, 5) granice i obszar zmiany aglomeracji Mikołów w odniesieniu do wymagań
postawionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz działań
planowanych do wykonania w zakresie gospodarki ściekowej do końca 2021 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79421200-3
Dodatkowe kody CPV: 79930000-2

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: 14/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28455.00
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Refunda Sp. z o.o.
Email wykonawcy: kontakt@refunda.pl
Adres pocztowy: Plac Solny 16
Kod pocztowy: 50-062
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Miejscowość: Wrocław
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 34317.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34317.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49077.00
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.
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