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Kamieńsk, dn. 06.11.2012r. 

 
Nr sprawy: ZP/271/II/012 
Znak: ZP/271/II/47/2012 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

 
Dotyczy: zamówienia publicznego nie przekraczającego równowartości 14 tys. euro na 
dostawę materiałów wodociągowych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby 
zamawiającego, do budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Kamieńsku dla obszaru 
ograniczonego ulicami W. Polskiego, Szkolną oraz Hubala, zgodnie z obowiązującymi 
normami i specyfikacjami technicznymi. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, ul. 
Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie, tel. 044 6817136, faks 044 6817136. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy powołany przez Urząd Miasta, 
nie posiadający osobowości prawnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów wodociągowych 
wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci 
wodociągowej rozdzielczej w Kamieńsku dla obszaru ograniczonego ulicami W. Polskiego, 
Szkolną oraz Hubala, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w 
tym: 
1/ rura wodociągowa PVC PN10 fi 160mm z uszczelką typu Power-Lock (dł.6m – 52szt.) w 
ilości 312 m. 
2/ nasuwka ciśnieniowa PVC fi 160mm z uszczelkami typu Power – Lock w ilości 10 szt. 
3/ łuk jednokielich. ciśnieniowy PVC fi 160mm z uszczelką typu Power - Lock (kąt 11st. - 
1szt., kąt 45st. - 2szt.,  kąt 90st. -3szt.) w ilości 6 szt. 
4/ rura wodociągowa PVC PN10 fi 110mm z uszczelką typu Power-Lock (dł.6m – 180szt.) w 
ilości 1080 m. 
5/ nasuwka ciśnieniowa PVC fi 110mm z uszczelkami typu Power – Lock w ilości 44 szt. 
6/ łuk jednokielich. ciśnieniowy PVC fi 110mm z uszczelką typu Power - Lock (kąt 11st. - 
3szt., kąt 22st. - 1szt., kąt 30st. - 1szt. kąt 45st. - 8szt.,  kąt 90st. -2szt.) w ilości 15 szt. 
7/ hydrant p.poż. nadziemny fi 80mm Hz = 1800mm, wysokość hydrantu 2450mm (kolor 
czerwony) w ilości 10 szt. 
8/ kolano stopowe dwukołnierzowe żeliwne fi 80mm do hydrantu j.w. w ilości 10 szt. 
9/ zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim fi 150mm (woda) - żeliwo sferoidalne w 
ilości 2 szt. 
10/ zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim fi 100mm (woda) - żeliwo sferoidalne w 
ilości 8 szt. 
11/ zasuwa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim fi 80mm (woda) - żeliwo sferoidalne w 
ilości 10 szt. 
12/ skrzynka uliczna żeliwna do zasuw duża (woda) w ilości 20 szt. 
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13/ obudowa teleskopowa zasuwy fi 150mm (h = 1,3 - 1,8m) w ilości 2 szt. 
14/ obudowa teleskopowa zasuwy fi 100mm (h = 1,3 - 1,8m) w ilości 8 szt. 
15/ obudowa teleskopowa zasuwy fi 80mm (h = 1,3 - 1,8m) w ilości 10 szt. 
16/ trójnik żeliwny kołnierzowy 150/150/150mm w ilości 1 szt.. 
17/ trójnik żeliwny kołnierzowy 150/150/100mm w ilości 2 szt. 
18/ trójnik żeliwny kołnierzowy 150/150/80mm w ilości 2 szt. 
19/ trójnik żeliwny kołnierzowy 100/100/100mm w ilości 4 szt. 
20/ trójnik żeliwny kołnierzowy 100/100/80mm  w ilości 8 szt. 
21/ króciec żeliwny FW 150mm w ilości 10 szt. 
22/ króciec żeliwny FW 100mm w ilości 30 szt. 
23/ króciec żeliwny FF 80mm L 300mm w ilości 9 szt. 
24/ zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR 150/100mm w ilości 2 szt. 
25/ kołnierz ślepy X fi 150mm w ilości 1 szt. 
26/ rura PVC kanalizacyjna SN8 fi 315mm (dł. 3m - 5 szt.) w ilości 15 m. 
27/ rura PVC kanalizacyjna SN8 fi 250mm (dł. 3m - 3 szt.) w ilości 9 m. 
28/ rura PE woda SDR 17 fi 250mm w ilości 9 m. 
29/ uszczelka gumowa płaska do połączeń kołn. fi 100mm w ilości 40 szt. 
30/ uszczelka gumowa płaska do połączeń kołn. fi 80 mm w ilości 30 szt. 
31/ taśma z wkładką metalową woda (szer. 20cm) w ilości 1400 m. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu materiałów 
wodociągowych, jak również przesunięcia ilości jednego materiału na rzecz drugiego o 
tym samym parametrze. 
 
II.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): przedmiot główny: 44.16.25.00-8 ( rurociągi wody 
pitnej), przedmioty dodatkowe: 44.16.31.60-9 (osprzęt do przewodów rurowych). 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) FORMA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zamówienie publiczne nie przekraczające 
równowartości 14 tys. euro. w formie zapytania ofertowego (cenowego). 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2012 r. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

•     Pan Tadeusz  Szozda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przed. Handl.-
Usług. „MAT-BUD” mgr inż. Tadeusz Szozda; 06-400 Ciechanów, ul. Bielińska 7.        
      
 •    Kraj/wojew.: Polska/mazowieckie 
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53.561,00  PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 37.796,40 zł. + 23% Vat 
• Oferta z najniższą ceną:  37.796,40 zł. +23% Vat   
• Oferta z najwyższą ceną: 54.375,92 zł. + 23% Vat 
• Waluta: PLN. 

 
 

p.o. Dyrektor 
Karol Trajdos 

 
 
 
 


