
Ogłoszenie nr 510090184-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.  
Zakład Komunalny: Przetarg nieograniczony na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 
Estkowskiego 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: 532468-N-2020  
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.zkostrzyn.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przetarg nieograniczony na wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Estkowskiego w 
Kostrzynie Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.1.1.2020/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: Szczegółowy zakres zamówienia: a. Budowa sieci wodociągowej – z rur PE 100 RC PN 
10 SDR 17 Ø 110 mm o łącznej długości ok. 254 m, b. Budowa sieci wodociągowej – z rur PE 100 RC 
PN 10 SDR 17 Ø 90 mm o łącznej długości ok. 7m, c. Hydrant nadziemny DN 80 – 3 szt. d. Budowa 
przyłączy wodociągowych – z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 Ø 32 mm o łącznej długości ok. 175 m 
(14 szt.) e. Wykonanie nakładki (tłuczeń+warstwa asfaltu). 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: a. 
Geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej; b. Opracowanie i zatwierdzenie Planu organizacji 
ruchu, zajęcia pasa drogowego; c. Oznaczenie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie 
drogowym; d. Wykonanie prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci i przyłączy, wykonanie 
analiz bakteriologicznych sieci wodociągowej, montaż tabliczek informacyjnych z domiarami. e. 
Wykonanie i załączenie protokołów z wykonania zagęszczenia gruntu; f. Wykonanie dokumentacji 
powykonawczej – 2 egz.; g. Wykonanie inwentaryzacji urządzeń podziemnych – 5 egz. h. Wykonanie 
nakladki. Załączenie protokołu odbioru dróg, potwierdzonego przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego 
ds. drogownictwa; i. Uzyskanie oświadczeń właścicieli posesji na których będą wykonywane przyłącza 
wodociągowe o braku uwag do wykonywanych prac. j. 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. k. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we 
własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla 
swoich pracowników i osób zatrudnionych. l. Ponoszenie kosztów doprowadzenia wody, energii 
elektrycznej, itp. do plac budowy oraz pokrywania wszystkich kosztów i opłat koniecznych do 
wykonania przedmiotu umowy. Ł. Wykonanie przedmiotu zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. m. Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność 
eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. n. Skompletowanie wszystkich dokumentów 
(protokołów, certyfikatów, atestów itp.) i przekazywanie ich Zamawiającemu w dniu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. o. Dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów 
potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń. 
Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 



użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub 
instalacji. p. Utrzymanie 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, 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 i robót czystego i nadającego się do użytkowania. 
r. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wszystkich węzłów określonych w dokumentacji 
projektowej. Dokumentację fotograficzną należy prowadzić w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumentację fotograficzną należy załączyć do dokumentacji powykonawczej w formie papierowej 
oraz elektronicznej. s. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę (na czas realizacji wykonania przedmiotu zamówienia) osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. W wymiarze pełnego etatu (min. 2 
pracowników), na podstawie art. 29 ust. 3a. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w 
tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które 
wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracowników 
fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę 
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że 
osoby wykonujące ww. czynności (z podaniem imienia i nazwiska osoby) będą zatrudnione lub są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony 
do kontrolowania czy podstawą zatrudnienia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
umowy jest umowa o pracę. b. Wymagany okres gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę na 
wykonane zamówienie wynosi min. 36 miesięcy (termin ten uzależniony będzie od oferty wybranego 
Wykonawcy), licząc od daty przedłożenia dokumentacji powykonawczej zgłoszonej do Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu i podpisania końcowego 
bezusterkowego protokołu odbioru robót.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  
II.5) Główny Kod 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: 20/05/2020  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 137176.28 Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  5 w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5  
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 137176.28  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 137176.28  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 288617.80  
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:  
 


