
Nr sprawy: TT-15.1-46/18                              Dzierżoniów, dnia 14.05.2018 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 
woj. dolnośląskie, powiat Dzierżoniów 
tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 
wik@wik.dzierzoniow.pl, www.wik.dzierzoniow.pl  
 
II. OKREŚLENIE 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 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów” zwany dalej w treści ogłoszenia 
„Regulaminem udzielania zamówień”, który dostępny jest na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 
 
IV. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”.  
 
V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Nazwa zadania: 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Strefowej w Dzierżoniowie w obrębie mostu nad potokiem 
Pieszyckim”. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Pełny zakres zamówienia obejmuje dokumentacja projektowa (PB) wraz dokumentacją kosztorysową, 
która w szczególności  obejmuje  budowę  sieci wodociągowej z rur PE ø 160mm na odcinku o 
długości ok. 50,00  mb w obrębie mostu nad potokiem Pieszyckim. Nowa  sieć  wodociągowa  
wykonana  będzie  z  rur  PE-HD RC PE100 SDR17 PN10 DN160  o długości 12,0 mb oraz z rur 
preizolowanych złożonych z rury przewodowej PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN16, rury 
osłonowej PEHD RC PE100 SDR17 PN10 DN250 oraz warstwy izolacyjnej z półelastycznej pianki 
poliuretanowej (PUR) – rury zgrzewane doczołowo z zastosowaniem muf termokurczliwych wraz z 
warstwą izolacyjną w miejscu zgrzewu.  
W zakresie jest rozebranie i ponowne ułożenie istniejącej nawierzchni, montaż 3 kpl. zasuw 
klinowych kołnierzowych ø 150 – F5 klinowe wraz z skrzynkami do zasuw, koszty zajęcia pasa 
drogowego i organizacji ruchu zastępczego.  
Ponadto cena zadania winna  zawierać wszelkie roboty przygotowawcze, pompowanie, organizację 
placu budowy itp. koszty nie wynikające wprost z dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego 
wykonania zadania. Koszt robót ujętych w kosztorysie ofertowym a nie wykonanych będzie odjęty  
z faktury końcowej. 
Całość  robót  budowlanych  należy  wykonać  zgodnie  z  przepisami  Prawa  budowlanego,  
dokumentacją  projektową,  przepisami BHP oraz zawartą umową.  
Koszty  obsługi  geodezyjnej  (wytyczenie  i  pomiar  powykonawczy)  ponosi  Wykonawca.  
Wykonawca  dostarczy  do  odbioru  końcowego  inwentaryzację  powykonawczą  w  formie  
papierowej  oraz  w  formie  elektronicznej  zawierającej  zestawienia  współrzędnych  X,  Y   
w formacie DXF w obowiązującym układzie 2000. Inwentaryzacja (szkic) musi zawierać wszystkie 
kształtki połączeniowe oraz armaturę wodociągową. 
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Wszelkie zbliżenia do innej infrastruktury Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z właścicielem 
tego uzbrojenia. 
Wszelkie kolizje z inną infrastrukturą wykonawca winien uzgodnić i usunąć we własnym zakresie. 
W trakcie realizacji prac należy wykonać badania zagęszczenia gruntu i przedstawić inwestorowi 
protokoły zagęszczenia gruntu, zgodnie z wymogami.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  nieszkodliwego  dla  środowiska  sposobu  realizacji zamówienia  
i odpowiedniego postępowania ze środkami produkcji, używania  bezpiecznych ekologicznie 
technologii i materiałów oraz postępować z odpadami powstającymi w związku z realizacją zadania – 
zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018.21 t.j. z dnia 2018.01.04). 
Materiały  pozostałe  po  wykonaniu  zadania  (m.  in.  gruz,  asfalt,  itp.)  należy  składować  na 
wysypisku odpadów. Koszty wywozu i składowania w/w materiałów na wysypisku odpadów ponosi 
Wykonawca. Zaświadczenie o złożeniu w/w materiałów na składowisku odpadów należy przedłożyć 
przy odbiorze końcowym.   
Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  sieci   wodociągowych  muszą posiadać atesty 
higieniczne P.Z.H. w Warszawie.  
Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu do zastosowania w/w 
materiałów do budowy sieci wodociągowych należy przedłożyć przy odbiorze końcowym.  
Kosztami za odbiory częściowe i odbiory prób szczelności obciążany będzie Wykonawca na 
podstawie cennika obowiązującego w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie na rok 2018.   
Wnioski o przeprowadzenie częściowych odbiorów robót, w tym robót ulegających zakryciu  
(zanikowych) i prób szczelności należy kierować do Działu Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o. 
w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25A.  
 
3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie 
będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 
 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1) Rozpoczęcie robót: z dniem wprowadzenia na budowę. 
2) Planowany termin zakończenia robót: do 3 miesięcy licząc od dnia wprowadzenia na budowę.   
 
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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. 5.1 i 5.4 „Regulaminu udzielania zamówień” oraz 
inne warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium o wartości 1.100,00 zł. (słownie: jeden 
tysiąc sto złotych 00/100). 
 
X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
Cena -  100%. 
 
XI. MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.,  
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów. Oferta przetargowa – „Budowa sieci wodociągowej w ul. 
Strefowej w Dzierżoniowie w obrębie mostu nad potokiem Pieszyckim”. Nie otwierać przed 
dniem 24.05.2018 r. godz. 1000” należy składać w Sekretariacie WiK Spółki z o.o. przy ul. 
Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w terminie do dnia  24.05.2018 r. do godz. 0930. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie WiK Sp. z o.o. przy ul. 
Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie (Sala posiedzeń na I piętrze). 
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XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
Osobą ze strony Zamawiającego, upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami  
w celu udzielania wyjaśnień jest Małgorzata Kowalska Maź – Specjalista ds. technicznych WiK Sp. z 
o.o. w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1400, tel. 74/832-20-73. 
 
XIV. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UMIESZCZONO OGŁOSZENIE O 
ZAMÓWIENIU 
www.wik.dzierzoniow.pl 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Zarządu 
Spółki, bez podania przyczyn. 
 
 

 
                                                            Prezes Zarządu 

                                                                               WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
 
 
 


