
Turawa, 12.08.2020 r. 
 

 
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. 

Turawa, ul. Opolska 43  
 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: 
 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej  
w miejscowości Węgry” 

Znak postępowania: 4/P/DT/2020 
 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Słonecznej w miejscowości 
Węgry.  
Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco: 
 - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm z rur PVC - 115,0 mb 
 - studzienki rewizyjne z tworzywa szt. Ø 1000 mm - 2 szt. 
 - studzienki rewizyjne z tworzywa szt. Ø 425 mm - 2 szt. 
 - zabudowa trójnika Ø 200/160 PVC   - 1 szt. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
stanowiącym część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w dokumentacji 
projektowej: 
 
Dokumenty opublikowano na stronie www.bip.wik.turawa.pl w zakładce Ogłoszenia i 
przetargi/Zamówienia publiczne/Przetargi 
 

2. Termin złożenia ofert: - 27.08.2020 r godz. 1000 
 

3. Termin otwarcia ofert: -  27.08.2020 r. godz. 1015 
 

4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2020 r. Przez termin ten Strony rozumieją termin, do 
którego Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty i zgłosić Zamawiającemu 
gotowość do końcowego odbioru robót. 

W terminie 5 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą (wersja papierowa oraz dokumentacja 
powykonawcza zeskanowana na płycie CD), na którą składają się oryginały dokumentów 
opisanych w pkt. 2.4.a Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Spełniają następujące warunki z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych (zwanej 

dalej też u.p.z.p):  
 

A) Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną 
polegającą na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o długości nie mniejszej niż 
50 m w ramach jednego zadania; 



 B) Wykazują, spełnienie warunku posiadania odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji 
zawodowych, poprzez wskazanie osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy,  
o następujących kwalifikacjach:. 

  a) posiadanie wykształcenia technicznego oraz uprawnień do kierowania robotami 
 budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej instalacji i sieci 
 wodociągowych i kanalizacyjnych 

  b) posiadanie co najmniej rocznego doświadczenie zawodowego na stanowisku 
 kierownika robót sanitarnych lub na stanowisku kierownika budowy lub  inspektora 
 nadzoru robót sanitarnych. 

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy prawo 
zamówień publicznych (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, 
oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym 
przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d). 

3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego z § 9 ust. 6 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których zastosowania nie mają 
przepisy pzp w spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.  

4) Zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i przyjmują je bez zastrzeżeń. 

5) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale II siwz. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca 
spełnił.  
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania 
wykluczeniu wykonawca składa dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w punkcie II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie 
mają dostarczyć wykonawcy w ramach oferty. 
 

6. Formularze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej 
www.bip.wik.turawa.pl. 

7. Przy wyborze oferty  Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
 
CENA OFERTOWA – 100 % 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość 
punktów – 100. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba 
punktów.  

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących 
zasad.  

       Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 

Cmin 

                         C = ---------- x 100 pkt   

                               C n 

C – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium ceny, 

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert, 

C n – cena rozpatrywanej oferty 



 Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert i przyznawania punktacji opisane  
 są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w p. XIV. Opis kryteriów z podaniem 
 ich znaczenia i sposobu oceny ofert. 
 

8. Termin związania ofertą : 30 dni. 
9. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50 % zamówienia 

podstawowego. 
10.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 zł. 
13. Miejsce złożenia ofert: Sekretariat Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.,  

ul. Opolska 43, 46-045 Turawa. 
14. Miejsce i termin otwarcia ofert:  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2020 r., w gabinecie nr 7 

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Opolskiej 43, niezwłocznie po upływie terminu składania 
ofert w postępowaniu, tj. o godzinie 1015. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji 
otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
mu, na jego pisemny wniosek – informację z sesji otwarcia. 

15. Zmiany umowy 
Warunki zmiany umowy określone są w § 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik do 
Ogłoszenia. 

16. Załączniki do ogłoszenia stanowią jego integralną część. 
17. Informacje ogólne: 

1. Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art.132 Pzp. Ze 
względu na wartość zamówienia postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów 
ustawy prawo zamówień publicznych chyba, że Zamawiający tak wskazuje.  
2. W sprawach nie uregulowanych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zastosowanie 
mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których zastosowania nie 
mają przepisy pzp w spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. (opublikowany na 
stronie www.bip.wik.turawa.pl) oraz  kodeksu cywilnego. 
 
Załączniki: 

 Instrukcja dla wykonawców – część I SIWZ 
 Opis przedmiotu zamówienia – część II SIWZ 
 Wzór umowy 
 Formularz ofertowy 


