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Ogłoszenie nr 510048689-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.: Modernizacja systemu kanalizacji CTN w
Mosznej - II etap

  
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: 654462-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
tak 
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów: 
Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.,Moszna, ul. Zamkowa 1A, 47-370 Zielina, KRS
0000490720, REFON 000293634, NIP 1990111258, Leszek Krzysztofczyk,
L.Krzysztofczyk@ctn-moszna.pl, tel/fax +48 77 466 8500 
Województwo Opolskie z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Regon
531412421, NIP 7543077565, Biuro Skarbu Województwa, tel. +48 77 448 2190

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
29363400000000, ul. Moszna ul. Zamkowa 1A  , 47-370  Zielina, woj. opolskie, państwo Polska,
tel. +48 77 4668418, 4668463 w.361, e-mail sekretariat@ctn-moszna.pl, faks 774 668 500. 
Adres strony internetowej (url): www.ctn-moszna.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): 
Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. udzieliło zamówienia w imieniu i na rzecz
Województwa Opolskiego oraz własnym .

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Modernizacja systemu kanalizacji CTN w Mosznej - II etap
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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: 

Zakres rzeczowy zamówienia opisuje program funkcjonalno-użytkowy, w szczególności
obejmuje on: część I - zaprojektowanie i zamontowanie urządzenia pomiarowego na kanalizacji
sanitarnej łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków Spółki, część II -
zaprojektowanie i zamontowanie urządzenia pomiarowego na kanalizacji sanitarnej łączącej
budynek szpitala z oczyszczalnią ścieków Spółki, część III - zaprojektowanie i zamontowanie
urządzenia filtrującego ścieki surowe w oczyszczalni ścieków Spółki. Zamówienie będzie
realizowane bez podziału na części. Zamówienie będzie realizowane w terminach wynikających
z oferty Wykonawcy. Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i
obejmuje: 1) sporządzenie dokumentacji projektowej oraz ewentualnie innych opracowań i
uzyskanie dla nich wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, 2) wykonanie
robót budowlanych zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt. 1), 3) dokonanie rozruchu
potwierdzającego osiągnięcie planowanej sprawności technologicznej, 4) uzyskanie niezbędnych
opinii, pozwoleń lub decyzji dopuszczających wykonane budowle i zamontowane urządzenia do
użytkowania, 5) świadczenie serwisu gwarancyjnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71240000-2

 
Dodatkowe kody CPV: 71248000-8, 71220000-6, 45100000-8, 45200000-9, 45231000-5,
45252400-6, 45252200-0, 45310000-3, 45400000-1

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: 07/03/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 418200 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
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
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 418200 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 418200 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 418200 
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. 


