
Ogłoszenie nr 510197828-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.  
Zakład Komunalny: Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjnego wody wraz z 
uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siekierki Wielkie, ul. Kościelna 6, 
gmina Kostrzyn. 
 
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: 583967-N-2019 z dnia 2019-08-08  
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, 62-025  
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 budowę zbiornika retencyjnego wody wraz z uzbrojeniem na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Siekierki Wielkie, ul. Kościelna 6, gmina Kostrzyn.  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZP.8.1.2019/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: Budowa zbiornika retencyjnego wody wraz z uzbrojeniem na terenie 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siekierki Wielkie, ul. Kościelna 6 (działka nr 371/17) , gmina 
Kostrzyn. Szczegółowy zakres zamówienia: 1.Branża – budowlana – sanitarna - elektryczna a) 
Zbiornik retencyjny do wody pitnej stalowy, prefabrykowany, zabezpieczonej antykorozyjnie farbą z 
atestem PZH o pojemności czynnej 200 m3 z izolacją. Kompletny z konstrukcją nośną, płaszczem 
zbiornika, zadaszeniem i izolacją oraz wyposażeniem technicznym jak wymagane włazy, drabiny, 
króćce przyłączeniowe itp. b)Konstrukcja zbiornika, szczególnie wysokość powinna stanowić 
połączenie hydrauliczne z istniejącymi już zbiornikami retencyjnymi. Regulacja poziomu wody w 
zbiorniku powinna być kompatybilna z istniejącymi zbiornikami. c)Posadowienie zbiornika na płycie 
fundamentowej. d)Wykonanie nowych przewodów zasilających, ssących, przelewowych i spustowych. 
Zbiorniki należy połączyć z filtrami i zestawem hydroforowym poprzez rurociągi międzyobiektowe. 
e)Podłączenie rozdzielnicy sterowniczej RS1. f) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji 
odgromowej oraz wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i uzyskanie prawidłowych wyników. 
Jako uziom należy ułożyć bednarkę FeZn 30x4mm 1m od zbiornika. Rezystancja nie może 
przekroczyć 10Ω.Na zbiorniku należy zamontować systemowy maszt odgromowy o wysokości 2 m 
nad poziomem dachu. Jako przewód odprowadzający należy zastosować drut stalowy ocynkowany 
FeZn φ 8mm. Wszystkie przewodzące elementy takie jak drabinka rynny należy połączyć z 
przewodem odprowadzającym. Między przewodem odprowadzającym, a uziemiającym należy 
zainstalować zacisk probierczy (złącze kontrolne). g)Wykonanie prób szczelności, dezynfekcji, 
wykonanie analiz bakteriologicznych i uzyskanie pozytywnych wyników badań. h)Przed 
przystąpieniem do prac wykonać geodezyjne wytyczenie obiektu. i)Wykonanie dokumentacji 
powykonawczej – 2 egz.; j)Wykonanie inwentaryzacji urządzeń podziemnych – 5 egz. k)Przywrócenie 
nawierzchni do stanu pierwotnego.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  
II.5) Główny Kod CPV: 45247270-3Dodatkowe kody CPV: 45231300-8  



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: 13/09/2019  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 345991.79 Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  3  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  
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 
Nazwa wykonawcy: P.P.U.PRO-MET H.Kobusinski i wspólnicy Spółka Jawna  
Email wykonawcy: sekretariat@prometkozmin.pl, Adres pocztowy: ul. Borecka 29a, Kod pocztowy: 
63-720 ,Miejscowość: Koźmin Wlkp. Kraj/woj.: wielkopolskie  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 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 425569.90 Oferta z najniższą ceną/kosztem 425569.90 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 515928.18 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.  
 


