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Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone: 

 
1. na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zwikstrzelin.pl/przetargi,5.html  

 
2. na stronie internetowej ARiMR: www.portalogloszen.arimr.gov.pl  

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.  

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie Sp. z o.o.  
ul. Brzegowa 69 A 57-100 Strzelin  
tel.: +48 (71) 79 62 900  
e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm 
 

2. Tryb udzielania zamówienia. 
 

Zamówienie publiczne prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020r. poz. 217 z 
późn. zm.). 

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 

3. Termin złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia 27.11.2020 do godz. 10:00 

 

4. Miejsce i sposób złożenia oferty. 

 

1. Wymaga się, aby oferta była złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed 
upływem terminu otwarcia ofert – zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę wraz z wszystkimi 
załącznikami w kopercie bądź innym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, która 
będzie zaadresowana następująco:  

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie Sp. z o.o. 

ul. Brzegowa 69 A 57-100 Strzelin 
 

Oferta na zadanie pn.: 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześna – etap Ia” 

 

Nie otwierać przed dniem (data i godzina zgodna z pkt 19 IDW)” 

http://www.zwikstrzelin.pl/przetargi,5.html
http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/
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oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej 
odrzucenia. 

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie Sp. 
z o.o., ul. Brzegowa 69 A 57-100 Strzelin, sekretariat. 

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.  

 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) Beata Rakoczy, adres e-mail: rakoczy@zwikstrzelin.pl ; tel. 71 79 62 908 

 

6. Skrócony opis przedmiotu zamówienia. 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Pławna -Trześnia - etap Ia” realizowane w ramach projektu pn. :„Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna - Trześnia - etap Ia oraz wymiana pomp 
sieciowych w SUW Karszów” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 

 
Przedmiotem zamówienia jest budowa w m. Pławna sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 
4,35 km wraz z uzbrojeniem i 1 kpl. pompowni ścieków (PS1) oraz z odtworzeniem terenu. 
 
W ramach Zadania znajduje się sieć kanalizacyjna czyli rurociąg główny i tzw. kanały boczne, które należy 
wykonać do pierwszej studni za granicą działki wraz z tą studnią lub do granicy działki zakończone tzw. 
korkiem. 
Wykonawca ma wykonać Roboty stałe określone w OPZ, wraz z wszelkimi koniecznymi do realizacji pracami 
tymczasowymi i robotami towarzyszącymi. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów rur kamionkowych jak i rur PVC. 
Nadzór archeologiczny nie jest kosztem Zadania i znajduje się po stronie Zamawiającego. 

Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Części III Zapytania 
ofertowego. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

KOD CPV NAZWA 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków  

 

7. Termin wykonania zamówienia. 
 

 20.08.2021 r.  

 

mailto:rakoczy@zwikstrzelin.pl
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8. Zapytanie ofertowe zawiera 
 

Lp. Oznaczenie 
Części 

Nazwa Części 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
2 Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
3 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia:  

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
2. Dokumentacja projektowa 

DP 1: Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym 
specyfikę robót budowlanych 
DP 2: Projekt wykonawczy 
DP 3: Przedmiar robót 
DP 4: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

Zgodnie z IDW. 

 

10. Wysokość wadium. 

 

Zgodnie z IDW. 

 

11. Kryteria oceny ofert 

 

Zgodnie z IDW. 

 

12. Pozostałe wymagania 

 

Zgodnie z IDW. 
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