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Twardogóra, dnia 15.02.2017r.

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA
zamówienia o wartości od 5000 euro do 10 000 euro

1. Nazwa zamówienia: Wynajem samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na
terenie Miasta i Gminy Twardogóra.

2. Przedmiot zamówienia:
1) Wynajem samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na terenie Miasta i Gminy 

Twardogóra w zakresie:
a) pompowni ścieków:

- Twardogóra (ul. Dębowa PWS, ul. Dębowa PWD, Gimnazjum)
- Sosnówka (PS-1)
- Chełstówek (PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5, PS-6, PS-7)
- Sądrożyce (PS-1)
- Drogoszowice (PS-1, PS-2, PS-3, PS-4)
- Moszyce (PS-1, PS-2, PS-3, PS-4)
- Dąbrowa (PS-1, PS-2)
- Goszcz (PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5, PS-6, PS-7, PS-8, PS-9, PS-10)
- Grabowno Wielkie (PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5)

b) kanalizacji sanitarnej,
c) studni kanalizacyjnych,
d) przyłączy kanalizacji sanitarnej,
e) kanalizacji deszczowej,
f) przyłączy kanalizacji deszczowej,
g) wpustów ulicznych.

2) Podstawowe parametry techniczne samochodu ciśnieniowego typu WUKO:
a) do czyszczenia kanalizacji sanitarnych, deszczowych w zakresie średnic 100 -1 000 mm,
b) czyszczenie kanalizacji bez funkcji recyklingu,
c) pojemność beczki: 8 tys. L z grodzią przesuwaną w 3 płaszczyznach,
d) pompa tłocząca o wydajności 333 l/min, max ciśnienie 170 bar, przewód do płukania 

o długości 120m (3 dysze: do płukania małych średnic, do płukania większych średnic, do 
przebijania niedrożności),

e) pompa ssąca o wydajności 900 m3/h, przewód ssawny o długości 20m, fi 125,
f) ramie kombinowane,
g) wyciągarka do wyciągania pokryw do studzienek kanalizacyjnych,
h) możliwość pracy w sezonie zimowym w temperaturach do -15 st. C.
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3. Szacunkowa wartość zamówienia (netto) 30 000,00 zł, co stanowi 7 185,8009 euro.

Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji umowy zleci 75 roboczogodzin.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do 
euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, wynoszący 4,1749 zł, 
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów ogłoszonym na podstawie art. 35 upzp, 
obowiązującym w dniu przeliczania wartości zamówienia.

4. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 23.01.2017r. na podstawie dotychczasowych 
udzielonych zamówień tego samego rodzaju w roku poprzedzających udzielenie 
zamówienia.

5. Zestawienie ofert:

T W A R D O G Ó R A

Lp. Nazwa i adres 
Wykonawcy

Oferowana 
cena brutto

1
„WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE" Sp. z o.o. 
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28 36 254,25

2

ZAKŁAD TECHNIKI KANALIZACYJNEJ 
JAROSŁAW MIJALSKI 
55-093 Kiełczów,
Śliwice, ul. Wrocławska 23

36 438,75

6. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: „WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE" Sp. z o.o.
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28

za cenę brutto 36 254,25 zł.

7. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy
Oferta najkorzystniejsza = oferta z najniższą ceną.

8. Postępowanie przygotował:

Monika K r y s t e k - K r ^ ^ ^

(imię i nazwisko i podp s)
Główny Kslięgowy

Zatwierdzam
pod wzgfędem finansowym

niepotrzebne skreślić

eze:j  Zarządu

-Monika)St rze iec& f' ^

Zatwierdzono
(podpis kierownika Zamawiającego)
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