
 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
   

Ogłoszenie nr 500023038-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.  

Zakład Komunalny: Przetarg nieograniczony na renowację metodą bezwykopową istniejącej kanalizacji 
sanitarnej w Kostrzynie.  
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: 559636-N-2017  

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Zakład Komunalny, Krajowy numer identyfikacyjny 63202363500000, ul. ul. Poznańska  2, 62025   Kostrzyn, 

woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618178239, e-mail zakladkomunalny@o2.pl, faks 618 970 908. 

Adres strony internetowej (url): www.zkkostrzyn.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przetarg nieograniczony na renowację metodą bezwykopową istniejącej kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.6.1.2017/PN 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:  
Przedmiotem zamówienia jest bezwykopowa renowacja kanału wraz z renowacją studni betonowych w ul. 

Kosynierów w Kostrzynie. Kanał betonowy Ø 400 o długości ok. 98m; kanał betonowy Ø 500 o długości 232,5 

m. Na odcinku 34m od studni 8 w kierunku studni 9 kanał wykonany z rur PCV Ø 450. Końcowy odcinek o 

długości ok. 10 m wykonany z rur betonowych Ø 500. Studnie betonowe Ø1000 7 szt. o głębokości od 3,05 do 

4,33 m. (studnie przeznaczone do renowacji zaznaczono na załączniku mapowym) 2.Do obowiązków 

wykonawcy należy: 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. Otwarcie 

wszystkich czynnych przyłączy. 5. Renowacja studni betonowych. 6. Przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej, w tym inspekcja TV powykonawcza z zapisem na płytach DVD czynnej sieci kanalizacyjnej, po 

renowacji. 3.Warunki szczegółowe renowacji kanału kanalizacji sanitarnej DN 500: 1. Zastosować rękaw filcowy, 

bezszwowy, dwuwarstwowy, pokryty warstwą poliuretanu – PU, o grubości minimum 500 mikrometrów, 

utwardzany gorącą wodą. 2. 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. 3. 

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. 4.Warunki szczegółowe renowacji studni betonowych DN 1000. 1. Hydrodynamiczne 

czyszczenie studni. 2. Usunięcie starych stopni złazowych oraz wymiana włazów. 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. ≥1,5; przyczepności do podłoża betonowego MPa ≥1,5; wytrzymałość na ściskanie ≥45 

N/mm2. 5. Wykonanie warstwy czepnej na całej powierzchni studni o grubości od 3-4mm – odpornej na 



korozję cementami o wytrzymałości na ściskanie ≥35 N/mm2; przyczepności do podłoża betonowego ≥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 ≥60 N/mm2, przyczepności do podłoża betonowego ≥2,0 MPa. 7. Montaż nowych stopni złazowych 

powlekanych wykładziną PVC lub ze stali kwasoodpornej oraz włazów żeliwnych typu ciężkiego z balastem 

betonowym, z uszczelką gumową. UWAGA! Przeprowadzone prace renowacyjne muszą zapewnić pełną 

szczelność studni oraz kanału sanitarnego na całej długości. W trakcie prowadzonych prac należy zapewnić : 

1.Przejezdność dróg na których będą prowadzone prace, 2.Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie rejonu 

prowadzonych prac, 3.Wykonawca bezpośrednio odpowiada za nadzór i przestrzeganie przepisów BHP w 

trakcie przeprowadzania robót. 4Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie wykonywania prac nie będzie 

stwarzał utrudnień mieszkańcom oraz, że po zakończonym dniu pracy uporządkuje miejsce pracy.  

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

II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9 

Dodatkowe kody CPV: 45232410-9  

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: 28/08/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 384378.60  

Waluta zł  

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 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 472785.68  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 472785.68  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 472785.68  

Waluta: zł  

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.  

 

 


