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INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania pn.: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia i zbiorników wody w Słubicach
oraz magistrali wodociągowej Słubice – Kunowice”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z §5 ust. 1 „Regulaminu
udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Słubicach”.
I. Zamawiający
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krótka 9
69-100 Słubice
II. Przedmiot zamówienia: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia i zbiorników wody w Słubicach
oraz magistrali wodociągowej Słubice – Kunowice”, rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę, dostawę i montaż kompletnie
wyposażonej kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody o wydajności Q=88,43m3/h i wysokości podnoszenia
H=5,7 bar. Stacja wyposażona w zestaw pięciu pomp o mocy 5 x 5,5kW, budowę, dostawę i montaż dwóch
zbiorników stalowych buforowych na wodę uzdatnioną o pojemności 2x150m3, budowę rurociągów
międzyobiektowych, linii sterowniczych i zasilających, budowę ogrodzenia i zagospodarowanie terenu
kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia, budowę sieci magistralnej wodociągowej PE 100 SDR 17 PN 10 dz225
o łącznej długości 2 615,50 mb metodą przewiertu sterowanego wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury
wodociągowej w miejscowości Kunowice, podłączenie i uruchomienie stacji podnoszenia ciśnienia i zbiorników do
istniejącej infrastruktury wodociągowej, wykonanie węzła zasuw od strony stacji podnoszenia ciśnienia oraz od
strony istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kunowice.
III. Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład
Usług Wodno-Ściekowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
IV. Udzielenie zamówienia:
1. Liczba otrzymanych ofert : 2
2. Liczba odrzuconych/wycofanych ofert: 0
3. Data udzielenia zamówienia: 18.08.2021 r.
4. Całkowita wartość zamówienia: netto 2 572 000,00 zł, brutto: 3 163 560,00 zł, VAT: 591 560,00 zł.
a) Najniższa cena ofertowa: 2 572 000,00 zł netto.
b) Najwyższa cena ofertowa: 2 950 000,00 zł netto
5. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin
6. Zamówienie nie było podzielone na części i nie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków UE.
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