
Nr sprawy : TT-15.1-9/19                                                                   Dzierżoniów, dnia 11.02.2019 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 sektorowych 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: 
„Dostawa samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb Działu Uzdatniania Wody 
WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie” 
2. Zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb Działu 
Uzdatniania Wody WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną: 
- typ nadwozia KOMBIVAN,    
- samochód fabrycznie nowy (rocznik 2019), 
- kolor – biały lub granatowy, 
- silnik benzynowy,   
- moc max od 110 do 130 KM,   
- skrzynia biegów – manualna 5-cio lub 6-cio biegowa,  
- zużycie paliwa uśrednione – 5,5-6,5 (l/100km), 
- dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg,  
- rozstaw osi od 2700 do 2800 mm, 
- ABS z rozdziałem siły hamowania, 
- klimatyzacja,    
- ESP + ASR + wspomaganie ruszania na wzniesieniu,   
- wspomaganie kierownicy progresywne,  
- zestaw głośnomówiący Bluetooth + port USB,   
- regulacja kolumny kierownicy manualna w dwóch płaszczyznach, 
- fotele przednie: manualna regulacja wzdłużna, manualna regulacja pochylenia oparcia,  manualna 

regulacja wysokości fotela kierowcy, zagłówki z regulacją wysokości położenia,  
- półka przykrywająca przestrzeń ładunkową,  
- 3 oddzielne fotele w 2 rzędzie, 
- światła dzienne LED,  
- wspomaganie parkowania - czujniki tył, 
- reflektory przeciwmgłowe,   
- drzwi boczne prawe i lewe przesuwne, 
- klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką, 
- zderzak czarny, 
- osłona stalowa pod silnikiem, 



- relingi dachowe,  
- lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane,   
- regulator i ogranicznik prędkości ze sterowaniem z kolumny kierownicy,  
- szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne, z blokadą antyprzytrzaskową, 
- szyby boczne w drzwiach przesuwnych sterowane elektrycznie i stałe w 3-rzędzie    
- pasy bezpieczeństwa 3-punktowe w I i II rzędzi,  
- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,  
- poduszki powietrzne boczne, 
- centralny zamek,  
- tonacja wnętrza – kolor szary, 
- felgi – stalowe 16" z kołpakami,  
- opony R16,  
- serwis w odległości do 60 km od siedziby WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, 
- wszystkie dokumenty dostarczone wraz z samochodem (instrukcje, książki serwisowe, certyfikaty 
itp.) muszą być w języku polskim, 
- gwarancja min. 36 miesięcy (średni roczny przebieg ok. 10 tys. km). 
Wyposażenie dodatkowe: 
- koło zapasowe, 
- zestaw narzędzi z podnośnikiem, gaśnica ppoż. samochodowa, trójkąt ostrzegawczy. 
 
Koszty dostawy samochodu loco siedziba WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25A 
ponosi Wykonawca. 
Sfinalizowanie zamówienia nastąpi przez wybrane przez Zamawiającego przedstawicielstwo 
leasingowe. 
 
VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
VII. 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. 
 
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.04.2019 r. 
 
IX. 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. 
 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 1.500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych 
00/100) najpóźniej do dnia 25.02.2019 r. do godz. 930.   
 
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. Kilińskiego 
25A, 58-200 Dzierżoniów. Oferta przetargowa - „Dostawa samochodu osobowo - dostawczego 
dla potrzeb Działu Uzdatniania Wody WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”. Nie otwierać przed 
dniem 25.02.2019 r. godz. 1000” należy składać w Sekretariacie WiK Spółki z o.o. przy ul. 
Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 930. Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 25.02.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w 
Dzierżoniowie (Sala posiedzeń na I piętrze). 
 
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni od upływu terminu składania ofert. 



 
XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu 
udzielania wyjaśnień jest Lucyna Popławska – St. inspektor ds. technicznych WiK Sp. z o.o. w 
Dzierżoniowie w godz. 800 do 1400,  tel. 74 832 20 73. 
 
XV. 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  

 


