
Ogłoszenie nr 510093531-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.  

 

Gminny Zakład Komunalny Sp z o.o.: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców gminy Włoszakowice 

 

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: 526210-N-2020  

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gminny Zakład Komunalny Sp z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 41154046800000,  

ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska,  

tel. 065 52 52 980, e-mail rafal.jagodzik@wloszkowice.pl, faks 065 52 52 983.  

 

Adres strony internetowej (url): www.gzk.wloszakowice.pl  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  www.gzk.wloszakowice.pl  

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Jednoosobowa Spółka Prawa Handlowego Gminy Włoszakowice  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice  

 

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:  
Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej magistralnej z stacji uzdatniania 

wody Dominice do miejscowości Włoszakowic i zestawu hydroforowego, modernizację stacji 

uzdatniania wody w Ujazdowie oraz przebudowę sieci wodociągowej z stacji uzdatniania 

wody Ujazdowo do miejscowości Grotniki: 1) Budowa sieci wodociągowej magistralnej z 

SUW Dominice do Włoszakowic ul. Dominicka i zestawu hydroforowego: a) budowa 

rurociągu PE Ø160mm o długości 2 878,0 m. b) wpięcie do istniejącego trójnika żeliwnego 

zainstalowanego na sieci wodociągowej Ø160mm w miejscowości Włoszakowice ul. 

Dominicka, c) montaż zasuw miękkouszczelniających PN10 klinowych, d) montaż hydrantów 

nadziemnych, e) montaż zestawu hydroforowego wraz z orurowaniem i armaturą na SUW 

Dominice, 2) Rozbudowa z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Ujazdowie 

wraz z infrastrukturą techniczną: a) docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian budynku, 

b) wykonanie nowego stropodachu oraz jego docieplenie, c) wykucie nowych otworów 

drzwiowych, d) wykonanie fundamentów pod urządzenia, e) wykonanie utwardzenia dróg 

oraz chodników z kostki betonowej, f) wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku, 

g) wykonanie fundamentów pod zbiornik zewnętrzny stojący na wodę o pojemności 50 m3, 

h) rozbiórka starego zbiornika na wodę pitną, i) wykonanie nowej wentylacji pomieszczeń, j) 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, k) wykonanie nowych obróbek 

blacharskich, l) wymiana instalacji elektrycznej i sterowniczej, m) remont zbiornika 

popłuczyn, n) wykonanie nowego ogrodzenia działek, o) dostawa i montaż stacjonarnego 

agregatu prądotwórczego, p) modernizacja stacji transformatorowej wraz z dostosowaniem 

półpośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego do zwiększenia mocy do 55kW, q) 

ułożenie nowych kabli zasilających do nowoprojektowanej rozdzielnicy, r) ułożenie kabli 

sygnałowych oraz sterowniczych do urządzeń automatyki, s) ułożenie kabli sygnałowych do 

sond pomiarowych znajdujących się w zbiorniku retencyjnym oraz studni głębinowej, t) 

wykonanie nowej instalacji odgromowej, u) wykonanie nowej instalacji elektrycznej 

wewnętrznej w budynku stacji, v) montaż nowych opraw oświetleniowych, w) montaż 

nowych rozdzielnic, x) demontaż istniejących urządzeń SUW, y) wymiana pomp 

głębinowych w studniach nr 2 i 2a, z) wymiana pionów tłocznych w studniach nr 2 i 2a, aa) 

wymiana armatury w studniach nr 2 i 2a wraz z wymianą obudów tych studni, bb) 

przebudowa istniejącego układu technologicznego w zakresie aeracji ciśnieniowej, filtrów 

pospiesznych ciśnieniowych, cc) montaż dmuchawy do płukania filtrów, dd) montaż 

sprężarki do napowietrzania wody i napędów przepustnic, ee) montaż chloratora, ff) montaż 

zestawu hydroforowego, gg) montaż armatury odcinającej, pomiarowej, regulacyjnej, 

orurowania SUW, hh) zagospodarowanie terenu, ii) rewitalizacja mechaniczna istniejącej 

studni głębinowej nr 2, jj) budowa zbiornika retencyjnego, nierdzewnego na wodę pitną. 3) 

Przebudowa sieci wodociągowej z SUW Ujazdowo do miejscowości Grotniki: a) budowa 

rurociągu PE o średnicy zewnętrznej Ø225mm o długości 383,6 m, b) budowa rurociągu PE o 

średnicy zewnętrznej Ø180mm o długości 1 505,55 m, c) budowa rurociągu PE o średnicy 

zewnętrznej Ø110mm o długości 5,8 m, d) budowa rurociągu PE o średnicy zewnętrznej 

Ø90mm o długości 20,0 m, e) wpięcie przebudowanej sieci do istniejącego systemu 

zaopatrzenia w wodę, f) montaż zasuw miękkouszczelniających PN10 klinowych, g) montaż 

hydrantów nadziemnych, h) przebudowa słupa linii energetycznej SN. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 15 do SIWZ.  

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

 

 



II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45232430-5, 45111000-7, 45112700-2, 45310000-3, 45330000-9, 

45252126-7, 45255110-3, 45231400-9, 45231300-8, 72260000-5, 45100000-8, 45200000-9, 

45231000-5, 45231100-6, 45231110-9, 45231112-3, 45231113-0  

 

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: 29/05/2020  

 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 4121882.69  

Waluta PLN  

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  3 w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

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: 1  

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Instalcompact Sp. z o.o.  

Email wykonawcy: centrala@instalcompact.pl  

Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 23  

Kod pocztowy: 62-080  

Miejscowość: Tarnowo Podgórne  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  



nie 

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 4292700.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3176570.30  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4292700.00  

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:  

 

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.  
 


