
Wolbórz: Budowa wodociągów na terenie gminy Wolbórz:Zadanie I . 
Budowa wodociągu na ul. Sportowej w Wolborzu,Zadanie II. 

Budowa wodociągu w Żywocinie (Noworybie). 
Numer ogłoszenia: 225123 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 196959 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wolbórz, Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz, woj. łódzkie, tel. 

44 6164251, faks 44 6164241. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągów na terenie 

gminy Wolbórz:Zadanie I . Budowa wodociągu na ul. Sportowej w Wolborzu,Zadanie II. 

Budowa wodociągu w Żywocinie (Noworybie).. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: ZADANIE I: 

Budowę wodociągu na ul. Sportowej w Wolborzu: - sieć wodociągowa PE100 Ø110x 10 mm, 

długość 282,9 mb., - armatura: zasuwy. trójniki, hydranty p.poż, - wykonanie odcinków 

przyłączy służących do podłączenia nowych odbiorców (do zasuwy) 9 sztuk, ZADANIE II: 

Budowę wodociągu w Żywocinie (Noworybie): - sieć wodociągowa PE100Ø160x14,6 mm, 

długość 573,2 mb - przewiert sterowany (w tym 12 m w rurze ochronnej), - sieć wodociągowa 

PE 100 Ø125x11,4 mm, długość 766,2 mb - ( w tym przeciąganie 12 m w rurze ochronnej), - 

Armatura: zasuwy, trójniki, hydranty p.poż., - Wykonanie odcinków przyłączy służących do 

podłączenia nowych odbiorców (do zasuwy) łącznie szt. 5 2) Szczegółowy zakres robót 

określają dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót, przedmiary robót , które mają charakter pomocniczy do sporządzenia oferty. 3) 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania 4) 

Wykonawca winien dokonać wizytacji miejsca realizacji inwestycji i jego otoczenia, w celu 

oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, 

jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i należytym wykonaniu umowy na 

wykonanie zadania. 5) Wykonawca ma obowiązek stosować takie urządzenia/ materiały jakie 

wynikają z projektu budowlano- wykonawczego. 6) Zamawiający żąda wskazania w ofercie 

przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 

7) Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasoby wykonawca będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp., w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 Pzp. 8) Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane roboty 



budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że oferowane roboty 

budowlane spełniają te wymagania. Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych 

przez zamawiającego stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Do oświadczenia, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym przepis art. 26 ust. 3 i 4 Pzp stosuje się.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8. 

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 

Część NR: 1    

Nazwa: ZADANIE I: Budowę wodociągu na ul. Sportowej w Wolborzu: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 KOM-WOL Sp. z o.o, ul. Kitowicza 53, 97-320 Wolbórz, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113039,93 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 37734,96 

 Oferta z najniższą ceną: 37734,96 / Oferta z najwyższą ceną: 148508,70 

 Waluta: PLN. 

 


