
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 424154-2013 z dnia 2013-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przywidz 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap 

II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w 

miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne., woj. pomorskie.  

Termin składania ofert: 2013-11-04 
 

Przywidz: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości 

Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w miejscowości Trzepowo i 

Piekło Dolne., woj. pomorskie. 

Numer ogłoszenia: 474510 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 
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: 424154 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. pomorskie, tel. 

058 6825146, faks 058 6825225. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią 

wodociągową w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne., woj. pomorskie.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy: Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne 

wraz z siecią wodociągową w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne., woj. pomorskie. 2. Zakres 

rzeczowy prac: Zakres prac obejmuje pierwszy, podstawowy etap związany z realizacja zadania 

inwestycyjnego jw. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - 

tłocznej z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla potrzeb istniejącej 

zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wolnostojącej wraz z podstawową zabudową usługową , w 

miejscowościach Trzepowo i Borowina gm. Przywidz . Równolegle w ramach całego zadania 

przewidziana jest do realizacji sieć wodociągowa na trasie Trzepowo -Trzepówko oraz Trzepowo 

wybudowanie Piekło Dolne . Ogólna koncepcja zakłada likwidację istniejących zbiorników 

bezodpływowych i odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejącej zabudowy mieszkaniowej do 

gminnej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Przywidzu . Przewiduje się 

następujące etapowanie : - ETAP I ( zlewnia PS1 ) - układ grawitacyjny kolektora KS-1 z 

przyłączami do posesji w miejscowości Trzepowo ze zrzutem ścieków rurociągiem tłocznym ksT-1 

z rur PE 110 mm z proj. przepompowni głównej Ps1 do istniejącej przepompowni zbiorczej , 

zlokalizowanej na działce Nr 121/4 o. Przywidz przy ul. Grabowskiej ( droga powiatowa ) w Piekle 

Dolnym . - ETAP II ( zlewnia PS2 ) - układ grawitacyjny kolektora KS-2 z przyłączami dla posesji 

w miejscowości Borowina ze zrzutem ścieków do projektowanej przepompowni PS-2 i dalej 

rurociągiem tłocznym ksT-2 z rur PE 90 mm do studni rozprężnej SR2 na układzie grawitacyjnym 

KS-1.2 związanym ze zlewnią Ps-1 . - ETAP III ( zlewnia PS3 ) - układ grawitacyjny kolektora KS-
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3 z przyłączami dla posesji w miejscowości Trzepówko ze zrzutem ścieków do projektowanej 

przepompowni PS-3 i dalej rurociągiem tłocznym ksT-3 z rur PE 90 mm do studni rozprężnej SR3 

na układzie grawitacyjnym KS-1.2.4 w Trzepowie . Projektowany wodociąg obejmować będzie 

dwa odcinki sieci wodociągowej rozgałęźnej : Trzepowo - Trzepówko oraz Trzepowo - Piekło 

Dolne pokrywające się z przebiegiem sieci kanalizacyjnej , głównie tłocznej ( wspólny wykop ) . 

Zadanie umożliwi zasilenie w wodę z wodociągu publicznego punktów poboru wody przy 

projektowanych przepompowniach ścieków oraz części posesji i działek budowlanych nie objętych 

dotąd zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie sołectwa Trzepowo. Zakres prac obejmuje: -

sieć kanalizacyjną grawitacyjną DN/OD 200mm i 160mm z rur PCV o łącznej długości 4437m, -

rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej z rur PE DN/OD 110 i 90mm o łącznej długości 4603m, -

przepompownie ścieków z zagospodarowaniem terenu, zasileniem elektro- energetycznymi i 

AKPiA- 3 kpl, -sieci wodociągowe z rur PE DN/OD 110 i 90mm o łącznej długości 2851 m, z 

odgałęzieniami / przyłączami wodociągowymi ( 6 kpl), -odtworzenie nawierzchni drogowych po 

robotach sieciowych ok. 11.270m2, w tym 11.000m2 dróg gruntowych (żwirowych).. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 

45.23.24.10-9, 43.53.10.00-0, 45.34.00.00-2, 45.23.21.52-2, 45.11.12.40-2, 45.23.32.60-9, 

45.31.53.00-1, 45.31.61.00-6. 

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: 19.11.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

• PPHU SOMBUD Miroslaw Socha, ul. Ceramiczna 1a, 83-314 Somonino, kraj/woj. 

pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3030372,11 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 1765050,00 

• Oferta z najniższą ceną: 1756050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5289000,00 

• Waluta: PLN. 

 

 

 


