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Kamieńsk dn. 19.05.2009r. 
Nr sprawy: ZP/340/2/09   
Znak: ZP/341/53/09 

Kamieńsk: Dostawa materiałów instalacyjnych wraz z transp ortem  do 

miejsca siedziby zamawiaj ącego, do budowy sieci kanalizacji deszczowej 

etap II w Barczkowicach gm. Kamie ńsk, zgodnie z obowi ązującymi 

normami i specyfikacjami technicznymi.  

Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP: 155 296 - 2009; data 

zamieszczenia: 19.05.2009 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 130180 - 2009r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie 

ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 

Kamieńsk, woj. łódzkie, tel. 044 6817136, faks 044 6817136. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Zakład BudŜetowy powołany przez Urząd Miasta, nie 

posiadający osobowości prawnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa materiałów instalacyjnych wraz z 

transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji deszczowej etap II w 

Barczkowicach gm. Kamieńsk, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Dostawa materiałów instalacyjnych wraz z transportem 

do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji deszczowej etap II w Barczkowicach 

gm. Kamieńsk, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym:  
-  rura PVC kielichowa z uszczelką do kanalizacji zewnętrznej fi 315/9,2mm (dł. 3m-31szt., dł. 6m-
15szt.) w ilości 183 m 
- rura PVC kielichowa z uszczelką do kanalizacji zewnętrznej fi 250/7,3mm (dł.3m–134szt, dł. 6m - 
100szt.) w ilości 1002 m 
- rura PVC kielichowa z uszczelką do kanalizacji zewnętrznej fi 160/4,7mm (dł. 3m-10szt, dł. 2m-10szt, 
dł. 1m-10szt) w ilości 60 m 
- trójnik kanalizacyjny z uszczelkami  PVC fi 315/315/160mm (kąt 45st.- 1szt., kąt 90st.- 1szt.) w ilości 
2 szt. 
- trójnik kanalizacyjny z uszczelkami  PVC fi 250/250/160mm (róŜne kąty) w ilości 4 szt. 
- trójnik kanalizacyjny z uszczelkami PVC fi 160/160/160mm (róŜne kąty) w ilości 2 szt. 
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- kolano kanalizacyjne z uszczelką PVC fi 315mm (róŜne kąty) w ilości 2 szt. 
- kolano kanalizacyjne z uszczelką PVC fi 250mm (róŜne kąty) w ilości 15 szt. 
- kolano kanalizacyjne z uszczelką PVC fi 160mm (róŜne kąty) w ilości 30 szt. 
- nasuwka kanalizacyjna z uszczelkami PVC fi 315mm w ilości 4 szt. 
- nasuwka kanalizacyjna z uszczelkami PVC fi 250mm w ilości 25 szt. 
- nasuwka kanalizacyjna z uszczelkami PVC fi 160mm w ilości 30 szt. 
- korek kanal. z uszczel. PVC fi 160mm w ilości 30 szt. 
- kompletna studnia Ŝelbetowa fi 1000mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową (kineta 
rozdzielcza na kanale PVC fi 250mm-7szt., na kanale PVC fi 315mm -3szt.), przejścia szczelne, właz 
Ŝeliwny fi 600mm 40t (Hśr = 1,9m) w ilości 10 szt. 
- kompletna studzienka PVC fi 400mm na (kanale PVC fi 250mm-13szt, na kanale PVC fi 315mm-
2szt.) z odejściem bocznym PVC fi 160mm, teleskop z włazem Ŝel. 40t (H śr. = 2m) w ilości 15 szt. 
- kompletna studzienka kanalizacyjna z osadnikiem 70litrów z PVC fi 315/160/2000mm + teleskop z 
kratą uliczną 40t. o wymiarach minimum 42x34cm (np. produkcji Kaczmarek) w ilości 35 szt. 
- rura PE100 SDR 17 fi 250/14,8mm w ilości 12 m 
- rura PE100 SDR 17 fi 160/9,5mm w ilości 72 m . 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu materiałów instalacyjnych, jak 

równieŜ przesunięcia ilości jednego materiału na rzecz drugiego o tym samym parametrze. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.16.31.30-0, 44.13.00.00-0. 

II.1.5) Całkowita ko ńcowa warto ść zamówienia (bez VAT) obejmuj ąca wszystkie zamówienia i 

części:  70.021,20 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  

nie 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  19.05.2009. 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAM ÓWIENIA:  

• „Plast-Bud” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. jawna, 06-400 Ciechanów ul. Bielińska 2, 

kraj/woj. mazowieckie.  

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH 

ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty:  70.021,20 zł ogólna wartość netto + 22%Vat 

• Oferta z najni Ŝszą ceną: 70.021,20 zł. ogólna wartość netto + 22%Vat 

• oferta z najwy Ŝszą ceną: 76.910,95 zł. ogólna wartość netto + 22%Vat 

• Waluta:  PLN.  

 

 
Dyrektor 

mgr inŜ. Kazimierz Maj 


