
Ogłoszenie nr 510177357-N-2020 z dnia 15-09-2020 r.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o.:
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie

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: 580169-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o., Krajowy
numer identyfikacyjny 13002000220000, ul. ul. Płocka  106, 06-500  Mława, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 23 654 60 70, e-mail kt@wod-kan-mlawa.com.pl, faks 23 654 60 83. 
Adres strony internetowej (url): www.wod-kan-mlawa.com.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
kt-941/2020

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: 

1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Starego Rynku w
Mławie na działkach oznaczonych nr ewid.: 10-4173/13, 10-4174, 10-694, 10-695, 10-697/2, 10-
4175/34. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
niezbędnej do odprowadzenia wód opadowych z terenu Kościoła, Ratusza Miejskiego oraz
części ul. Stary Rynek w Mieście Mława: sieć kanalizacji sanitarnej włączona zostanie w
istniejące rurociągi sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Stary Rynek - po rozdziale z siecią
kanalizacji deszczowej; sieć kanalizacji deszczowej włączona zostanie w istniejące rurociągi
sieci kanalizacji miejskiej w ul. Padlewskiego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
określa dokumentacja projektowo -kosztorysowa opracowana przez Firmę Beata Kozłowska, z
siedzibą ulica Zachodnia16, 06-500 Mława zawierająca: - Projekt techniczny budowlano -
wykonawczy - STWiORB - Przedmiary robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia



określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót będące załącznikiem do SIWZ. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące w
przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, inspekcji telewizyjnej
przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przeprowadzenia badań
szczelności przebudowanych sieci oraz przekazania dokumentacji z tym związanej
Zamawiającemu. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku
w Mławie na działkach nr ewid. 4173/13, 4174, 694, 695, 697/2, 4175/34 obr. 10 stanowiących
obszar wpisany do rejestru zabytków prowadzona będzie pod nadzorem archeologicznym. Kody
Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 3.1 Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia w Projekcie Budowlanym. 3.2 Wymagana jest należyta staranność przy
realizacji zobowiązań, 3.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane
będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 3.4 Określenie przez
Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4.5 Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

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: 15/09/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 243902.44 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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:  1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: "KRUSZ-BET PLUS" SP. Z O.O 
Email wykonawcy: 



Adres pocztowy: Uniszki Zawadzkie 128 06-513 Wieczfnia Kościelna 
Kod pocztowy: 06-513 
Miejscowość: Uniszki Zawadzkie 
Kraj/woj.: mazowieckie 

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 176337.72 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 176337.72 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 176337.72 
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. 


