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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 44638-2014 z dnia 2014-02-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kamieńsk 

Dostawa materiałów instalacyjnych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego 

oraz montażem wyposażenia i uruchomieniem , do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w m. Gorzędów, gm. Kamieńsk-etap VII, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami 

technicznymi. 

Termin składania ofert: 2014-02-17  

 
Kamieńsk, dn. 19.02.2014r. 

Nr sprawy: ZP.271.1.2014 
Znak:ZP.271.1.18.2014 

 

Kamieńsk: Dostawa materiałów instalacyjnych wraz z 

nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawi ającego 

oraz monta żem wyposa żenia i uruchomieniem , do budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przył ączami w m. Gorz ędów, gm. 

Kamieńsk-etap VII, zgodnie z obowi ązującymi normami i 

specyfikacjami technicznymi  

Numer ogłoszenia: 58310 - 2014; data zamieszczenia:  19.02.2014 

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: 44638 - 2014r. 

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

ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, ul. Wieluńska 

50, 97-360 Kamieńsk, woj. łódzkie, tel. 44 6817136, faks 44 6817136. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Kamieńsku powołany przez Radę Miejską. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa materiałów instalacyjnych wraz 

z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego oraz montażem wyposażenia i 

uruchomieniem , do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Gorzędów, gm. 

Kamieńsk-etap VII, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Dostawa materiałów instalacyjnych wraz z nieodpłatnym 

transportem do miejsca siedziby zamawiającego oraz montażem wyposażenia i uruchomieniem , 

do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Gorzędów, gm. Kamieńsk-etap VII, 

zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym: 1. GP4 - Kompletna 

zbiornikowa przepompownia ścieków typu B1500/65-II w zbiorniku polimerobetonowym 

SOLIDKAN-K w wersji nieprzejezdnej o średnicy 1500mm i wysokości 4080mm wyposażona w 

sygnalizator świetlno - dźwiękowy poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, 

pracująca w układzie dwupompowym z pompami typu 65 PZM 2,2/SZ-2 sterowana skrzynką 

sterowniczą typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm (cena 

obejmuje również dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie, nie 

obejmuje rozładunku i zabudowy zbiornika w gruncie) w ilości 1 szt. 2. GP3 - Kompletna 

zbiornikowa przepompownia ścieków typu B1200/65-II w zbiorniku polimerobetonowym 

SOLIDKAN-K w wersji nieprzejezdnej o średnicy 1200mm i wysokości 4370mm wyposażona w 

sygnalizator świetlno - dźwiękowy poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, 

pracująca w układzie dwupompowym z pompami typu 65 PZM 1,5/SZ-2 sterowana skrzynką 

sterowniczą typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm (cena 

obejmuje również dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie, nie 

obejmuje rozładunku i zabudowy zbiornika w gruncie) w ilości 1 szt. 3. GP2 - Kompletne 

wyposażenie przepompowni typu W1500/50-II dla zbiornika Zamawiającego z polimerobetomu o 

średnicy 1500mm i wysokości 3560mm z sygnalizatorem świetlno - dźwiękowym poziomu 

alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracujące w układzie dwupompowym z 

pompami typu 65 PZM 2,2/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg 

dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm (cena obejmuje dostawę do siedziby 

zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie) w ilości 1 szt. 4. PP1 - Kompletne 

wyposażenie przepompowni typu BS 800 dla zbiornika Zamawiającego z polimerobetomu o 

średnicy 1000mm i wysokości 2850mm z sygnalizatorem świetlno - dźwiękowym poziomu 

alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracujące w układzie jednopompowym z 

pompą typu NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu SPS 3-2,5/M. Rurociąg 

dopływowy PVC fi 160mm, tłoczny PE fi 63mm (cena obejmuje również dostawę do siedziby 

zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie) w ilości 1 szt. 5. PP2 - Kompletne 
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wyposażenie przepompowni typu BS 800 dla zbiornika Zamawiającego z polimerobetomu o 

średnicy 1000mm i wysokości 2700mm z sygnalizatorem świetlno - dźwiękowym poziomu 

alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracujące w układzie jednopompowym z 

pompą typu NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu SPS 3-2,5/M. Rurociąg 

dopływowy PVC fi 160mm, tłoczny PE fi 63mm (cena obejmuje również dostawę do siedziby 

zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie) w ilości 1 szt.  

Materiały instalacyjne winny posiadać własności fizykochemiczne i wydajnościowe gwarantujące 

odpowiednią jakość i spełnianie obowiązujących norm oraz winny być zgodne ze specyfikacją 

techniczną.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na w/w materiały instalacyjne.  

Zamawiający wymaga, aby materiał równoważny reprezentowanego producenta posiadał te same 

parametry jakościowe (fizyko-chemiczne) i wydajnościowe jak opisane w przedmiocie zamówienia.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.13.10.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  19.02.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

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

kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 121600,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty:  118494,50 
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• Oferta z najni ższą ceną: 118494,50 / Oferta z najwy ższą ceną: 118494,50 

• Waluta:  PLN. 

 
    
                                                                                        
 
    
                                                                                                                           Zatwierdził: 
                                                                                      p.o. Dyrektor SZGK w Kamieńsku 
                                                                                                                         Karol Trajdos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


