
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 205218-2015 z dnia 2015-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn 

1.Przedmiotem zamówienia jest Bezwykopową renowacja kanału w ul. Partyzantów w Kostrzynie o 

długości 140 m, średnicy 500 mm wykonanego z rur betonowych oraz renowacja czterech studni 

betonowych fi 1000 o głębokości 3,70 do 4,30 m.2.... 

Termin składania ofert: 2015-08-26  

 

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na renowacj ę bezwykopow ą kanału kanalizacji sanitarnej oraz 

renowacj ę studni betonowych w ul. Partyzantów w Kostrzynie.  

Numer ogłoszenia: 248156 - 2015; data zamieszczenia : 22.09.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w BZP: 205218 - 2015r. Czy w 

Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmian ie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 

0618178239, faks 061 8970908. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przetarg nieograniczony na renowację 

bezwykopową kanału kanalizacji sanitarnej oraz renowację studni betonowych w ul. Partyzantów w Kostrzynie. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest Bezwykopowa renowacja kanału w 

ul. Partyzantów w Kostrzynie o długości 140 m, średnicy 500 mm wykonanego z rur betonowych oraz 

renowacja czterech studni betonowych fi 1000 o głębokości 3,70 do 4,30 m.2. Szczegółowy zakres 

zamówienia Warunki szczegółowe renowacji kanału kanalizacji sanitarnej DN 500 1.Hydrodynamiczne 

czyszczenie rurociągu.2.Wyfrezowanie przeszkód w celu uzyskania pełnej średnicy kanału.3.Montaż rękawa 

długiego, epoksydowego w kanale, przy zapewnieniu ciągłości przepływu ścieków na czas prowadzenia prac. 

UWAGA Prace prowadzone będą na czynnej sieci.4.Zastosować rękaw filcowy, bezszwowy, dwuwarstwowy, 

pokryty warstwą poliuretanu PU, o grubości minimum 500 mikrometrów, utwardzany gorącą wodą. 5.Rękaw 

nasączany na placu budowy 2 komponentową żywicą epoksydową mieszanka żywicy i utwardzacza przy 

pomocy dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów min. różnica ciśnienia między bazą a 



utwardzaczem 2 bary. Nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic.6.Wymagania stosowanych materiałów i 

technologii rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie. moduł sprężystości dla stosowanej żywicy: 

2400-2800 N/m2, wytrzymałość na ściskanie powyżej 80 N/mm2, zastosowany materiał musi zachować 

ciągłość, bez połączeń pomiędzy studniami. Nie dopuszcza się pozostawienia na rękawie fałd podłużnych i 

poprzecznych. minimalny czas żelowania żywicy w temp. 20 st. C 8 godzin, wymagane zastosowanie 2 

komponentowych żywic bezskurczowych, rękaw powinien zostać nasączony żywicą epoksydową na placu 

budowy bezpośrednio przed montażem rękawa do kanału. Dopuszcza się wykonanie rękawa epoksydowego i 

jego utwardzenie tylko za pomocą gorącej wody. poświadczenie producenta o przeznaczeniu stosowanych 

materiałów do renowacji kanalizacji, potwierdzenie o braku toksyczności dla wód gruntowych, posiadania 

niezbędnego sprzętu zdjęcia , dowody własności lub leasingu - do montażu rękawa długiego na kanałach o 

średnicy DN 300 600 technologia zgodna z normą PN EN 11296 1 2011 karta charakterystyki dla stosowanych 

żywic, karta charakterystyki dla stosowanego materiału rękawa długiego. 7.Otwarcie czynnych przyłączy. 

Warunki szczegółowe renowacji studni betonowych DN 1000.1.Hydrodynamiczne czyszczenie studni. 

2.Usunięcie starych stopni złazowych. 3.Reprofilacja dużych wżerów i ubytków w studniach cementami 

szybkowiążącymi, konstrukcyjnymi. 4.Zamknięcie wycieków dynamicznych wody gruntowej poprzez nałożenie 

cementów szybkowiążących, wodoodpornych o wodoszczelności przy ciśnieniu 0,05MPa, godz. większy lub 

równy 1,5 przyczepności do podłoża betonowego MPa większy lub równy 1,5 wytrzymałość na ściskanie 

większy lub równy 45 N mm2. 5.Wykonanie warstwy sczepnej na całej powierzchni studni o grubości od 3 

4mm odpornej na korozję cementami o wytrzymałości na ściskanie większy lub równy 35 N mm2; 

przyczepności do podłoża betonowego większy lub równy 2,0 MPa. 6.Wykonanie warstwy końcowej na całej 

powierzchni studni o grubości od 7 10mm odpornej na korozję, cementami modyfikowanymi polimerami z 

dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych o wytrzymałości na ściskanie większy lub równy 60 N mm2, 

przyczepności do podłoża betonowego większy lub równy 2,0 MPa. 7.Montaż nowych stopni złazowych 

powlekanych wykładziną PVC lub ze stali kwasoodpornej. UWAGA Przeprowadzone prace renowacyjne 

muszą zapewnić pełną szczelność studni oraz kanału sanitarnego na całej długości. 3. Do zadań Wykonawcy 

należeć będzie również a. Zapewnienie w trakcie prowadzonych robot przejezdności dróg na których będą 

prowadzone prace. b. Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu na którym będą prowadzone prace. c. 

Wykonawca odpowiada za nadzór i przestrzeganie przepisów BHP w trakcie prowadzenia robót. d. 

Wykonawca zobowiązuje się, ze w trakcie wykonywania prac nie będzie stwarzał utrudnień mieszkańcom oraz, 

ze po każdym zakończonym dniu pracy uporządkuje teren budowy. e. Wykonawca posiada polisę 

ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej. f. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia 

kosztów związanych z poborem energii elektrycznej, wody oraz za zajęcie pasa drogowego. g. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód zaistniałych na terenie budowy, w tym z tytułu zdarzeń losowych 

powstałych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia protokolarnego odbioru robót, jak 

również pełną odpowiedzialność kontraktową z tytułu realizacji umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi i 



gwarancji jakości oraz odpowiedzialność deliktową. h. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we 

własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich 

pracowników i osób zatrudnionych i stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego 

przedmiotu umowy. j. Skompletowanie wszystkich dokumentów protokołów, certyfikatów, atestów itp. i 

przekazanie ich Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. K. Utrzymywanie terenu 

budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i 

zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są potrzebne lub pozbywanie, 

a w przypadku odpadów niebezpiecznych dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenie lub fakturę z wysypiska 

śmieci wraz z kartą przekazania odpadu. Usunięcie po zakończeniu robót poza teren budowy wszelkich 

urządzeń, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i 

nadającego się do użytkowania. 5.Szczegółowy zakres robót został określony w 5.1.PRZEDMIARZE ROBÓT 

kosztorysie ofertowym, stanowiący załącznik nr 7 do oferty. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie obmiaru 

rzeczywiście wykonanych robót. Wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę 

podatku VAT 23% jak dla robót budowlanych UWAGI 1.Wszystkie nazwy producentów materiałów, urządzeń 

itp. użyte przypadkowo w przedmiarach robót oraz innych dokumentach należy traktować wyłącznie jako 

informacje pomocnicze. 2.W przypadku zaistnienia konieczności w trakcie trwania realizacji robót 

zastosowania robót lub materiałów zamiennych i dodatkowych w sytuacjach uzasadnionych w protokole 

konieczności na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za obustronną zgodą, wycena może być dokonana 

wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku w oparciu o analizę i 

wycenę własną z zachowaniem stawek określonych w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w 

powszechnie stosowanych katalogach cen materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały 

wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rabatu.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.45.31.00-8, 45.23.24.10-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  22.09.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA : 



• TERLAN GRUPA AQUANET Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 220000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ  Cena wybranej oferty:  228681,60 , Oferta z najni ższą ceną: 228681,60 / Oferta z najwy ższą ceną: 

309603,30  Waluta:  PLN . 

 

 
 


