
Ogłoszenie nr 327376 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.  
Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Siedlcu gmina Kostrzyn 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan sowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Nazwa projektu lub programu  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie  Zamówie ń Publicznych:  tak  
Numer ogłoszenia: 302164-2016Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczon e w 
Biuletynie Zamówie ń Publicznych:  nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Post ępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego za mawiaj ącego  nie  

Post ępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, które mu zamawiaj ący 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie post ępowania nie  

Post ępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamaw iających nie  

Post ępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiaj ącymi z innych pa ństw 
członkowskich Unii Europejskiej nie  

W przypadku przeprowadzania post ępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych pa ństw 
członkowskich Unii Europejskiej – maj ące zastosowanie krajowe prawo zamówie ń 
publicznych::  
Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny 63202363500000, ul. ul. 
Poznańska  2, 62025   Kostrzyn, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 618178239, faks 
618 970 908, e-mail zakladkomunalny@o2.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.kostrzyn.wlkp.pl www.zkkostrzyn.pl 

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

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):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Siedlcu gmina Kostrzyn 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy) :  
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko ść, zakres, rodzaj i ilo ść dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub okre ślenie zapotrzebowania i wymaga ń ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - okre ślenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług ę lub roboty 
budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do poszczególnych 
działek. Zadanie inwestycyjne uwzględnia roboty rozbiórkowe (cięcie nawierzchni asfaltowej, rozbiórka 
chodnika i nawierzchni asfaltowej, wywóz i utylizacja gruzu), roboty ziemne (wykopy, wymiana gruntu, 



zasypywanie i zagęszczanie wykopów), roboty sanitarne (montaż rurociągów, montaż zasuw w ilości 
24 szt. w tym DN 65 – 13 szt., DN 80 – 6 szt. DN 100 – 5 szt., montaż hydrantów p-poż nadziemnych 
DN 80 – 4 szt., montaż nawiertek NWZ DN 32 – 10 szt., montaż nawiertek NWZ DN 40 – 12 szt., 
wykonanie przewiertów pod sieć wodociągową o łącznej długości 317,34 mb, wykonanie przewiertów 
pod przyłącza wodociągowe o łącznej długości 332,4 mb, wykonanie zgrzewów elektrooporowych, 
montaż zestawów wodomierzowych – 32 kpl., wykonanie prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania 
sieci i przyłączy, wykonanie analiz bakteriologicznych sieci wodociągowej, montaż tabliczek 
informacyjnych z domiarami), prace odtworzeniowe (odbudowa nawierzchni asfaltowych i chodników 
oraz nawierzchni na posesjach i drogach dojazdowych do odbiorców). 2. Zakres robót: a) Wykonanie 
sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 fi 110x10 mm o łącznej 
długości 493,24 m brutto; b)Wykonanie sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 
SDR 11 fi 90x8,2 mm o łącznej długości 9,83 m brutto; c)Wykonanie sieci wodociągowej z rur 
dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 fi 63x5,8 mm - 29 kpl. o łącznej długości 515,22m plus 
87 m ogółem 602,22 m brutto; d)Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur dwuwarstwowych PE 100 
RC PN 16 SDR 11 fi 40x3,7mm - 7 kpl. o łącznej długości 262,01m plus 21 m, ogółem 283,01brutto. 
e) Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 fi 
32x3,0mm - 13 kpl. o łącznej długości 70,39m plus 39 m ogółem 109 m brutto.  
II.4) Informacja o cz ęściach zamówienia:  
Zamówienie podzielone jest na cz ęści: Nie  
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8 
Dodatkowe kody CPV:  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  
III.2) Ogłoszenie dotyczy zako ńczenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2016 
IV.2 Całkowita warto ść zamówienia  
Warto ść bez VAT188000.00 
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 6 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsi ębiorstw:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa ństw członkowskich Unii Europejskiej:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa ństw nieb ędących członkami Unii Europejskiej:  
liczba ofert otrzymanych drog ą elektroniczn ą:  
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie  
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "WODKAN" Tadeusz Szustek,  ,  ul. Słoneczna 19,  62-200,  
Gniezno,  kraj/woj.  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/warto ść umowy 225998,67 
Oferta z najni ższą ceną/kosztem 225998,67 
> Oferta z najwy ższą ceną/kosztem 382126,85 
Waluta: PLN 
 


