
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 112370-2015 z dnia 2015-05-13 r. Og oszenie o zamówieniu - Drawno
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa w a osadowego na oczyszczalni cieków w Drawnie w zakresie: 1
Budynek prasy - budynek parterowy o wys. pomieszczenia H = 3,0 m, powierzchnia u ytkowa 28,02 m2,
powierzchnia zabudowy 33,40 m2,...
Termin sk adania ofert: 2015-05-28

Drawno: Przebudowa w a osadowego na oczyszczalni cieków w
Drawnie

Numer og oszenia: 136878 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych: tak, numer og oszenia w

BZP: 112370 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówie  Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zak ad Us ugowo-Handlowy, ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno, woj.

zachodniopomorskie, tel. 95 7682201, faks 95 76882201.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przebudowa w a osadowego na oczyszczalni

cieków w Drawnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa w a osadowego na

oczyszczalni cieków w Drawnie w zakresie: 1. Budynek prasy - budynek parterowy o wys. pomieszczenia H =

3,0 m, powierzchnia u ytkowa 28,02 m2, powierzchnia zabudowy 33,40 m2, kubatura 83,56 m3, bry a

prostok tna o dachu dwuspadowym, instalacje elektryczne, wentylacji, wod.-kan., osadu i polielektrolitu, 2. Stacja

odwadniania osadu sk adaj ca si  z: - prasa ta mowa, przepustowo  max. 6 m3h - zespó  przygotowania i

dozowania elektrolitu - pompa osadu - spr arka powietrza, pojemno  zbiornika 24 l, 7 bar, - zespó  odzysku

wody p ucz cej, - przeno nik limakowy osadu odwodnionego, d ugo  5 m - przep ywomierz elektromagnetyczny

DN 50 - szafa zasilaj co - steruj ca, - szafa steruj ca zespo em polielektrolitu, 3. Linia higienizacji osadu

sk adaj ca si  z: - fundament o wymiarach 210 x 210 x 20 cm - silos na wapno V = 5,0 m3 z osprz tem -

dozownik limakowy transportuj cy wapno - szafa steruj ca lini  higienizacji 4. Plac odbioru osadu - teren

utwardzony betonem - 21,0 m2 5. Przepompownia osadu, zbiornik z polimerobetonu fi 1200, H = 3150, pompy

zatapialne z rozdrabniaczem z osprz tem i orurowaniem ze stali kwasoodpornej, zagospodarowaniem terenu i
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instalacj  elektryczn  i AKP oraz szaf  sterowniczo - zasilaj  6. Ruroci g grawitacyjny osadu z rur PVC, klasy

S, SDR 34, SN 8 ze ciank  lit r. 160 mm, L = 10,5 m 7. Ruroci g t oczny osadu dn 63 x 3,8 mm, PE 100, SDR

17, L = 12,0 m 8. Zewn trzna instalacja kanalizacji z rur PVC, klasy S, SDR 34, SN 8 ze ciank  lit r. 110 mm,

L = 8,0 m 9. Zewn trzna instalacja wodoci gowa dn 32 x 2,0 PE 100, SDR 17, L = 41,0 m 10. Linia zasilaj ca

przepompowni  osadu YKY 5 x 4 mm2, L = 21,5 m 11. Linia zasilaj ca stacj  odwadniania osadu YKY 5 x 10

mm2, L = 31,5 m 12. Wymiana pomp recyrkulacji osadu typ 125 COK Q = 48 m3h, Hp = 1,5 m, P = 0,8 kW na

pompy nowej generacji - 4 kpl. 13. Nowa przyczepa do wywozu osadu rok prod. 2014 lub 2015 r. przeznaczona

do przetransportowania odwodnionego osadu z miejsca za adunku na oczyszczalni . Minimalne warunki

techniczne: adowno  do 4,5 t, masa w asna do 2500 kg, zawieszenie dwuosiowe, resory paraboliczne,

otwierana mechanicznie i niezale nie tylna burta, opró nianie przyczepy poprzez wywrot do ty u, system wywrotu:

trójstronny, k t wywrotu do 50 stopni..

II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: Zadanie wspó finansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach dzia ania 321 Podstawowe

us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej obj tego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

ATA-TECHNIK Sp. z o.o., Sp. K., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzy , kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 604663,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ  I NAJWY SZ  CEN

Cena wybranej oferty: 810278,11

Oferta z najni sz  cen : 810278,11 / Oferta z najwy sz  cen : 1217762,94

Waluta: PLN.
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