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OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej  i wodociągu w ul. Osadniczej”. 

 

 Informuję, ze w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia (wyboru oferty) postępowania pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej  i wodociągu w ul. Osadniczej”, wybrany Wykonawca, tj. Krzysztof Prokopczyk, 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Krzysztof Prokopczyk „PROMAR” Zakład Usługowy  z siedzibą 

w Radomiu przy ul. Skaryszewskiej 6, zawarł: 

 - umowę dot. realizacji Zadania nr I pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osadniczej” z Gminą 

Miasta Radomia,  

 - umowę dot. realizacji Zadania nr II pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejących 

przyłączy wodociągowych w ul. Osadniczej” z Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. (Gmina Miasta 

Radomia, działając zgodnie z art. 16 ust. 1 w związku art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przygotowała i przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. w/w zadania). 

 

  Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) w zakresie wykonania Zadania nr I  o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osadniczej”: 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 mm z rur kielichowych ze ścianką litą wg PN-EN 1401 : 

1999 o długości L=260,50 mb, 

- budowę fragmentów przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 mm o łącznej długości ok.17,70 mb. 

b)  w zakresie wykonania Zadania nr II o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejących 

przyłączy wodociągowych w ul. Osadniczej”: 

- budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE100 PN 10 DN 110 mm o długości 266,00 mb. wraz  

z montażem trzech węzłów hydrantowych z hydrantami nadziemnymi p.poż  DN80, 

-  przebudowę 14 szt. istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Osadniczej. 

 

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 7 ofert złożonych w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu;  ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 242 do 

dnia: 11.06.2012r., godz. 10:00. 

Oferta Wykonawcy została wybrana, ponieważ - spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku 

oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt , z czego 95,00 pkt za kryterium ceny, 5 pkt za kryterium 

okresu gwarancji jakości), a zaoferowana cena nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: 

136.427,80 złotych,  oraz udzielił gwarancji jakości na okres 6 lat. 

 
Kierownik Zamawiającego 

Prezydent Miasta Radomia 


