
Nr sprawy : 64/10/2008                                                                          DzierŜoniów, dnia 15.10.2008 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM  
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kili ńskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów 
woj. dolnośląskie, powiat DzierŜoniów 
tel. (074) 832-37-01 do 04, fax (074) 832-37-05 
wik@wik.dzierzoniow.pl, www.wik.dzierzoniow.pl  

 
II. OKRE ŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony. 
 
III. PODSTAWA PRAWNA   
„Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 Nr 19, poz. 177 ze zm.) udzielanych w celu wykonywania 
działalności sektorowej, przez którą naleŜy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia 
publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej 
do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków 
oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej  w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
DzierŜoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 DzierŜoniów zwany dalej w treści ogłoszenia 
„Regulaminem udzielania zamówień”, który dostępny jest na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 
 
IV. OKRE ŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARU NKÓW 
ZAMÓWIENIA 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20,00 zł. moŜna otrzymać, na pisemny 
wniosek przesłany drogą pocztową, faxem lub złoŜony osobiście w sekretariacie WiK Sp. z o.o. przy 
ul. Kili ńskiego 25A w DzierŜoniowie. Odbiór SIWZ następuje w Dziale Technicznym WiK Sp. z o.o.  
przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie (budynek I) lub wysyłka drogą pocztową.  
 
V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Nazwa zadania: 
Opracowanie map do celów projektowych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w 
zakres przedsięwzięcia  p.n. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach 
Funduszu Spójności. 
CPV: 71354000-4 
 
2. Zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych dla następujących 
zadań przedsięwzięcia p.n.” Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego – etap I”: 

� Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w DzierŜoniowie 
� Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach; 
� Budowa kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej; 
� Budowa wodociągu tranzytowego DzierŜoniów – Włóki; 
� Budowa wodociągu tranzytowego DzierŜoniów – Piława Górna; 

 
W zakres zamówienia wchodzi: 
Część I. Opracowanie map do celów projektowych do sporządzenia dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.: „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej  
w DzierŜoniowie” 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie map zasadniczych do celów projektowych dla niŜej 
wymienionych ulic: 



1. ul. Szkolna – od skrzyŜowania z ul. Nowowiejską do skrzyŜowania z ul. Świdnicką 
2. ul. Mickiewicza – od skrzyŜowania z ul. Krasickiego do skrzyŜowania z ul. Świdnicką 
3. ul. Pocztowa – od skrzyŜowania z ul. Świdnicką do skrzyŜowania z ul. Krasickiego  
4. ul. Krasickiego – od skrzyŜowania z ul. Kilińskiego do ul. Prochowej 
5. ul. Młyńska – od skrzyŜowania z ul. Krasickiego do skrzyŜowania z ul. Prochową 
6. ul. Prochowa – od skrzyŜowania z ul. Krasickiego do skrzyŜowania z ul. Batalionów 

Chłopskich 
7. ul. Nowowiejska – od skrzyŜowania z ul. Szkolną do skrzyŜowania z ul. Kościuszki 
8. ul. Ząbkowicka – od Rynku do skrzyŜowania z ul. Batalionów Chłopskich 
9. ul. Nowa – od skrzyŜowania z ul. Przedmieście do skrzyŜowania z ul. Piękną 
10. Rynek 
11. ul. Klasztorna – od Rynku do skrzyŜowania z ul. J. Piłsudskiego 
12. ul. Tylna – od skrzyŜowania z ul. Klasztorną do skrzyŜowania z ul. Miodową 
13. ul. Rolna – od skrzyŜowania z ul. Piłsudskiego do skrzyŜowania z ul. Wodną 
14. ul. Wrocławska – od skrzyŜowania z ul. Tylną do skrzyŜowania z ul. Piastowską 
15. ul. Piłsudskiego – od skrzyŜowania z ul. Bohaterów Getta do skrzyŜowania z ul. 

Daszyńskiego 
16. ul. Ogrodowa – od skrzyŜowania z ul. Daszyńskiego do skrzyŜowania z ul. Strzelniczą 
17. ul. Strzelnicza – od skrzyŜowania z ul. Piłsudskiego do skrzyŜowania z ul. Piastowską 

Szczegółowy zakres aktualizacji przedstawia załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
Część II: Opracowanie map do celów projektowych do sporządzenia dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie map zasadniczych do celów projektowych dla 
obszaru projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, obejmującego: 
- w Pieszycach: rejon ulic Sienkiewicza, NadbrzeŜnej, Świdnickiej i Dolnej do skrzyŜowania 
z ul. Brzegową w DzierŜoniowie, 
- w DzierŜoniowie: ul. Brzegowa od skrzyŜowania z ul. Dolną w Pieszycach do oczyszczalni 
ścieków w DzierŜoniowie, 
- w Pieszycach: odcinek ul. Kościuszki od skrzyŜowania z ul. Świdnicką do skrzyŜowania z 
ul. Ogrodową i drogą wylotową w kierunku DzierŜoniowa (wraz z tymi skrzyŜowaniami). 
Szczegółowy zakres aktualizacji przedstawia załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
Część III: Opracowanie map do celów projektowych do sporządzenia dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej” 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie map zasadniczych do celów projektowych dla 
obszaru projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, obejmującego następujące ulice: 
- ul. Okrzei 
- ul. B. Chrobrego 
- ul. Kolejowa 
- ul. Ligocka 
- ul. Bohaterów Getta 
- ul. Ząbkowicka 
- ul. Sąsiedzka 
Szczegółowy zakres aktualizacji przedstawia załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
Część IV: Opracowanie map do celów projektowych do sporządzenia dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego DzierŜoniów-Włóki” 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie map zasadniczych do celów projektowych dla 
obszaru projektowanego odcinka sieci wodociągowej tranzytowej o dł. około 2,5 km, 
łączącego istniejące sieci wodociągowe w DzierŜoniowie i Włókach.  
Początek zakresu znajduje się w rejonie skrzyŜowania ul. Kasztanowej i Złotej w 
DzierŜoniowie, a koniec – we Włókach na wysokości budynku nr 2a. 
 



Część V: Opracowanie map do celów projektowych do sporządzenia dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego DzierŜoniów-Piława 
Górna”  
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie map zasadniczych do celów projektowych dla 
obszaru projektowanej sieci wodociągowej w ul. Głównej w  Piławie Dolnej o dł. około 8 km, 
od granicy administracyjnej miasta DzierŜoniów do granicy administracyjnej miasta Piława 
Górna. 
Szczegółowy zakres aktualizacji przedstawia załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
VI. INFORMACJA O MO śLIWO ŚCI ZŁO śENIA OFERTY CZ ĘŚCIOWEJ 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
VII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE ŁNIAJ ĄCYCH. 
Zamawiający moŜe udzielić zamówienia uzupełniającego w trybie określonym w części II – 
rozdział IX ust. 9.41, pkt. 6 „Regulaminu udzielania zamówień”. 
 
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin wykonania całości zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy 
 
IX.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, 
spełniający warunki zawarte w rozdziale IV ust. 4.1 „Regulaminu udzielania zamówień” oraz inne 
warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
X. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla kaŜdej z części w następującej 
wysokości: 
Część I :        700,00 zł. (słownie:  siedemset złotych 00/100),  
Część II :  1 300,00 zł  (słownie : jeden tysiąc trzysta złotych 00/100), 
Część III :    600,00 zł  (słownie:  sześćset złotych 00/100),  
Część IV :    100,00 zł  (słownie : sto złotych 00/100), 
Część V :    700,00 zł  (słownie:  siedemset złotych 00/100). 
 
XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  
Cena               -  100%. 
 
XII. MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. 
Kili ńskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów. Oferta przetargowa - Opracowanie map do celów 
projektowych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia p.n. 
„Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 
Spójności – Część ..................”. Nie otwierać przed dniem 23.10.2008 r. godz. 13:00” 
naleŜy składać w sekretariacie WiK Spółki z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie 
w terminie do dnia 23.10.2008 r. do godz. 1200. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2008 r. o godz. 1300 w siedzibie WiK Sp. z o.o.         
przy ul. Kilińskiego 25A w DzierŜoniowie (Sala posiedzeń na I piętrze). 
 
XIII. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
Osobą ze strony Zamawiającego, upowaŜnioną do porozumiewania się z Wykonawcami  
w celu udzielania wyjaśnień jest: 



• Marek Boczula – Kierownik Działu Technicznego Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w DzierŜoniowie w godz. 800 do 1400,  tel. (074) 832-20-74, 

 
XV. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UMIESZCZON O OGŁOSZENIE O 
ZAMÓWIENIU 
www.wik.dzierzoniow.pl 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia postępowania, na podstawie decyzji 
Zarządu Spółki, bez podania przyczyn. 
                                                             
    


