
 
 
 

Ogłoszenie nr 72881 - 2017 z dnia 2017 -04-25 r.  
Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na budow ę kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Kórnickie go Kostrzynie-
Zlewnia K-1 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowi ązkowe.  
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: 45219 - 2017 

 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczon e w Biuletynie Zamówie ń Publicznych: 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – 
mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 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 administracyjna 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 zamawiającego:  
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Kórnickiego Kostrzynie -Zlewnia K-1 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
ZP.1.1.2017/PN 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
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:  
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach : w 
Kórnickiej, Wiosny Ludów, Narcyzowej, Fiołkowej, Krokusowej w Kostrzynie, dz. nr ewid. : 1573/85, 1573/30, 1569/3, 
1568/1, 1573/89, 1573/90, 1573/34, 1573/96, 1573/98, 1573/47, 1573/60, 1573/110, 1573/112, 1573/71, 1573/18, 1573/65, 
1573/52, 1573/41;. Szczegółowy zakres zamówienia: K-1 - rurociąg sieci grawitacyjnej PCV Ø 250 o długości 362m, średnia 
głębokość 1,80 m, studnie betonowe Ø 1000mm – 9 sztuk oraz rurociąg sieci grawitacyjnej PCV Ø 200 o długości 313m, 
średnia głębokość 1,70 m, studnie betonowe Ø 1000mm – 13 sztuk. K-1-1 - rurociąg sieci grawitacyjnej PCV Ø 200 o 
długości 40m, średnia głębokość 1,55 m, studnie betonowe Ø 1000mm – 1 sztuka. K-1-2 - rurociąg sieci grawitacyjnej PCV 
Ø 200 o długości 48m, średnia głębokość 1,65 m, studnie betonowe Ø 1000mm – 3 sztuki. K-1-3 – ulica wyłączona z 
zakresu inwestycji K-1-4 - rurociąg sieci grawitacyjnej PCV Ø 200 o długości 305m, średnia głębokość 2,10 m, studnie 
betonowe Ø 1000mm – 11 sztuk. Łącznie długość sieci kanalizacji grawitacyjnej : 1.068m Przyłącza kanalizacyjne – K-1 –
20 sztuk o łącznej długości 166m. Przyłącza kanalizacyjne – K-1-1 – 2 sztuk o łącznej długości 16m. Przyłącza 
kanalizacyjne – K-1-2 – 4 sztuk o łącznej długości 25m. Przyłącza kanalizacyjne – K-1-4 –11 sztuk o łącznej długości 94m. 
Łącznie przyłączy kanalizacyjnych w ilości 37 sztuk o długości 301m. Kosztorys ofertowy (Załącznik nr 2 do opisu 
przedmiotu zamówienia) 2. Zastosowane materiały: 1. Kolektor grawitacyjny z rur kanalizacyjnych PCV klasy „S” lite o 
średnicy 250/7,3mm i 200/5,9mm o złączach kielichowych uszczelnionych uszczelką gumową. 2. Studzienki rewizyjne 
monolityczne z betonu C35/45, Ø1000. 3. Włazy żeliwne typu ciężkiego z balastem betonowym, z uszczelką gumową; 4. 
Przyłącza należy wykonać z: 4.1. rur PCV o średnicy 160/4,7 mm 4.2. przykanaliki zakończone na posesjach studnią 
rewizyjną PCV Ø 425mm 4.3. studzienki rewizyjne PCV Ø 425 zaopatrzone w przykrycie z pokrywą żeliwną ustawioną na 
płycie odciążającej z betonu B-30. 
II.4)Informacja o cz ęściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
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 zakończenia 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: 24/04/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 500.000.00 
Waluta zł 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 7 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie "MPGK" Spółka z o.o,  mpgk.wagrowiec@wp.pl,  ul. Skocka 13,  62-100,  Wągrowiec,  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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 455947.96 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 455947.96 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 684557.48 
Waluta: zł.  
 
 
 

 
  
 
 

 
  

 
 

 

 


