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Ogłoszenie nr 500229078-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.: Budowa kolektora tłocznego kanalizacji
sanitarnej Belęcin-Tuchorza - etpa I (od punktu W2 do punktu PW2)
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: 599271-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
30106628500000, ul. ul. Zbąszyńska 15, 64212 Siedlec, woj. wielkopolskie, państwo Polska,
tel. 68 384 80 80, e-mail zeuk@siedlec.pl, faks 68 384 80 80.
Adres strony internetowej (url): www.zeuk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Belęcin-Tuchorza - etpa I (od punktu W2 do
punktu PW2)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
4/2018/ZEUK
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:
Prace nad kolektorem tłocznym należy wykonać na odcinku od punktu W2 (usytuowanego na
rysunku nr 7a) do punktu PW2 (usytuowanej na rysunku nr 8). Podany zakres znajduje się w
Projekcie zagospodarowania terenu załącznik nr 7a i 8 do projektu budowlanego. Zastosowana
armatura powinna być odporna na korozję chemiczną. Ilekroć w SIWZ wraz z załącznikami
przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie
rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych
standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć
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materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie
parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą
to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym
prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Brak wskazania w ofercie propozycji
zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie
wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w dokumentacji technicznej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
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: 11/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 449123.40
Waluta złoty PLN
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
Nazwa wykonawcy: HYDROWIT Romuald Witkiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przysiółki 2B
Kod pocztowy: 64-360
Miejscowość: Zbąszyń
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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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 449123.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 449123.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449123.40
Waluta: złoty 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.
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