
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu 

 

Kontrakt pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie” 
 Etap I oraz II 

 

 

Zamawiający: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

Ul. Brzegowa 69A 

57-100 Strzelin 

tel.: 71 79 62 900  

e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP.3,4.4.2019  

 

OGŁOSZENIE 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE  

przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych  zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

na zadanie pn.: 

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie”: 

Etap I – Zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Witosa w Strzelinie” 

Etap II – Zadanie pn.: ”Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu 

Wschodnim w Strzelinie” 

 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

 

 

 

Strzelin, dnia 12.03.2019 r. 
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Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:  

www.zwikstrzelin.pl  

 

oraz na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań 

ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

Ul. Brzegowa 69A 

57-100 Strzelin 

tel.: 71 79 62 900 

e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Strzelinie oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności. 

3. Termin składania oferty 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 28.03.2019 do godz. 12:00

………

………

… 

 

4. Miejsce i sposób składania ofert 

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Strzelinie, przy ul. Brzegowej 69A, 57-100 Strzelin w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

 

http://www.zwikstrzelin.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Oferta w postępowaniu na zadanie pn.: 

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie”: 

Etap I – Zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Witosa w Strzelinie” 

Etap II – Zadanie pn.: ”Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu 
Wschodnim w Strzelinie” 

 

Nie otwierać przed dniem: 28.03.2019  r.  godz. 12:30 

 

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Beata Ślusarek-Nowak  

Mail:  kierownik@jrp-strzelin.pl   

Porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się na piśmie lub droga elektroniczną. 

 

6. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie” 

został podzielony na dwa Etapy: 

Etap I – Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Witosa w Strzelinie. 

Etap II – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie.  

 

1) Etap I – Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Witosa w Strzelinie 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa w Strzelinie, 

polegająca na wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych, robót ziemnych, pomiarowych, 

budowlano-montażowych, w tym położenie rurociągów i zamontowaniu armatury wodociągowej,  

a także wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowej.  

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie metodą wykopową i bezwykopową sieci 

wodociągowej o długości ok. 365 m. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach – numery działek zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ –  

tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

 

2) Etap II – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Wschodnim  

w Strzelinie  

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu 

Wschodnim w Strzelinie, polegająca na wykonaniu robót ziemnych, pomiarowych, budowlano-

montażowych, w tym położenie rurociągów i zamontowaniu studni oraz armatury wodociągowej  

i kanalizacyjnej, a także wykonanie odtworzenia terenu.  

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie metodą wykopową sieci kanalizacyjnej  

o długości ok. 53 m oraz wykonanie metodą wykopową sieci wodociągowej o długości ok. 51 m. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach – numery działek zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ –  

tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

 

 

7. Kategoria ogłoszenia   

 

45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45233140-2 - Roboty drogowe 

 

8. Termin realizacji zamówienia 

Etap I - Do dnia 05.08.2019 r. - wykonanie całości Robót będących przedmiotem tej części 

Kontraktu wraz z przekazaniem do tego czasu kompletnej dokumentacji powykonawczej  

i dokumentów Wykonawcy oraz wykonaniem wszystkich prób, o których mowa w Kontrakcie.  

Etap II - Do dnia 31.05.2019 r. - wykonanie całości Robót będących przedmiotem tej części 

Kontraktu wraz z przekazaniem do tego czasu kompletnej dokumentacji powykonawczej  

i dokumentów Wykonawcy oraz wykonaniem wszystkich prób, o których mowa w Kontrakcie. 
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9. Załączniki do zapytania ofertowego  

 

Zapytanie ofertowe (Instrukcja dla Wykonawców – załącznik nr 1 

Umowa – załącznik nr 2 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 

 

10. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym -  IDW – załącznik nr 1 

 

11. Wiedza i doświadczenie 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym -  IDW – załącznik nr 1 

 

12. Potencjał techniczny 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym -  IDW – załącznik nr 1 

 

13. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym -  IDW – załącznik nr 1 

 

14. Dodatkowe warunki 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym -  IDW – załącznik nr 1 

 

15. Warunki zmiany umowy 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym -  IDW – załącznik nr 1 

 

16. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym -  IDW – załącznik nr 1 
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17. Zamówienia uzupełniające 

 

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionego w trybie zasady konkurencyjności zamówień 

publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia 

podstawowego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te są zgodne  

z przedmiotem zamówienia, a możliwość udzielenia takiego zamówienia została przewidziana  

w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady 

konkurencyjności. 

 

18. Wysokość wadium 

 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 PLN  

słownie: Pięć tys. 00/100 złotych. 

 

Forma, miejsce i sposób wniesienia wadium zgodne z zapytaniem ofertowym – IDW – załącznik nr 1. 

 

19. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Lp. Kryterium Znaczenie ( % ) Maksymalna ilość 

punktów 

1. Cena  80% 80 

2. Termin gwarancji jakości 20% 20 

 

Zasady oceny kryterium:  

 

1) Kryterium nr 1 - cena:  

Najniższa cena oferty brutto  

-------------------------------------- x 80 = ilość pkt.  

Cena badanej oferty brutto  
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2) Kryterium nr 2 – termin gwarancji jakości – 20%:  

- 36 miesięcy - 10 pkt 

- 60 miesięcy - 20 pkt 

 

Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany 

termin gwarancji: 36 lub 60 miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie 

innych terminów. 

 

20. Wykluczenia 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec 

którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 


