
Nr sprawy : TT-15.1-34/2018                                                                           Dzierżoniów, dnia 11.05.2018 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. (074) 832-37-01 do 04, fax (074) 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 (tekst
jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez
którą należy 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 Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200
Dzierżoniów zwany dalej w treści SIWZ „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:

„Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.

2. Zakres zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje dostawy w okresie obowiązywania umowy materiałów instalacyjnych branży
wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie wyszczególnionych w SIWZ.
Dostawy materiałów w ciągu roku następowały będą partiami na podstawie wcześniejszych pisemnych
i telefonicznych zgłoszeń zapotrzebowania potwierdzających potrzebę i rodzaj dostawy, na koszt Wykonawcy,
loco magazyn znajdujący się na terenie bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A.
Zamawiający wymaga, żeby każde połączenie śrubowe we wszystkich ww. materiałach instalacyjnych
było wykonane ze śrub ze stali nierdzewnej A2.
Wszystkie oferowane materiały instalacyjne branży wodociągowej muszą posiadać aktualne atesty
higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kupna większej lub mniejszej ilości materiałów instalacyjnych po cenach
jednostkowych ustalonych w wyniku przetargu.
W przypadku zakupu materiałów wod.-kan. wykorzystywanych do realizacji zadań inwestycyjnych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu części niewykorzystanych (nieużywanych) materiałów.
W przypadku konieczności zakupu materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. nie ujętych
w umowie, Wykonawca dostarczy je z marżą taką samą, jak dla pozostałych pozycji cennika.
Koszty transportu poszczególnych partii materiałów loco magazyn na bazie WiK Sp. z o.o.
w Dzierżoniowie ponosi Wykonawca.

VI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r.



Termin dostawy zamówionej partii materiałów do bieżącej działalności wynosi 24 godziny od pisemnego lub
telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności awaryjnego zakupu materiałów instalacyjnych termin dostawy wynosi  3  godziny
od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

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 V ust. 5.1 „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 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł).

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 - „Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla
potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”. Nie otwierać przed dniem 29.05.2018 r. godz. 1230” należy
składać                  w Sekretariacie WiK Spółki z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w terminie do
dnia 29.05.2018 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2017 r. o godz. 1230 w siedzibie WiK
Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie (Sala posiedzeń na I piętrze).

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od upływu terminu składania ofert.

XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami
w celu udzielania wyjaśnień są następujące osoby:

· w  sprawach  formalnych  –  Piotr  Myślicki  –  Inspektor  ds.  Technicznych  WiK  Sp.  z  o.o.
w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1500,  tel. (074) 832-20-74,

· w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Bartłomiej Nęcki – Kierownik Działu Wodociągów
i Kanalizacji WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1500,  tel. (074) 832-20-87.

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


