
Turawa, 21.08.2020 r. 
 

 
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. 

Turawa, ul. Opolska 43 
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: 
 

„Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci 
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej” 

 

Część I –  usuwanie awarii na sieciach wod. – kan. 

Część II – remonty i modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej    
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej 

Znak postępowania: 5/P/DT/2020 
 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia: 
Część I –  usuwanie awarii na sieciach wodno-kanalizacyjnych eksploatowanych przez WIK 
       Turawa Sp. z o.o., na terenie gminy Turawa 
Część II – remonty i modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej    grawitacyjnej 
oraz ciśnieniowej,  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest w Części II i III Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 

2. Termin złożenia ofert: - 08.09.2020 r. godz. 1000 
 

3. Termin otwarcia ofert: -  08.09.2020 r. godz. 1015 
 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021r. 
 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
 A) Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  
  prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 

 3 zadań dotyczących: 
- usunięcia awarii na sieciach lub przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych  
lub 
- prowadzenia prac na czynnych sieciach wodociągowych lub kanalizacyjnych, jak 
wymiana zasuwy, wpięcie nowej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej ciśnieniowej 
do istniejącej sieci za pomocą trójnika  

(warunek dla Wykonawcy przystępującego do postępowania na realizację I części 
zamówienia), 

 odtworzenia dróg asfaltowych o powierzchni min. 50 m2 w ramach jednego lub kilku zadań 
łącznie  
(warunek wspólny dla Wykonawcy przystępującego do postępowania na realizację I części 
zamówienia oraz dla Wykonawcy przystępującego do postępowania na realizację II części 
zamówienia), 
 



 2 zadań dotyczących montażu lub wymiany hydrantu wraz zasuwą  
 (warunek dla Wykonawcy przystępującego do postępowania na realizację II części 
 zamówienia), 

  B) Wykazania niezbędnych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  
   dostępnych wykonawcy: 

1 Koparka o poj. łyżki od 0,2 do 0,6 m³ 

2 Mini-koparka 

3 Samochód samowyładowczy o ładowności min. 5 ton 

4 Laweta do przewożenia mini-koparki 

5 Samochód dostawczy 

6 Zespół prądotwórczy 

8 Ubijak spalinowy 

9 Zagęszczarka płytowa 

10 Prefabrykowana obudowa do wykopów ziemnych 

11 Zgrzewarka elektrooporowa 

12 Zestaw do zgrzewania doczołowego rur PEHD. 

13 Piła do cięcia asfaltu. 

14 Sprężarka o mocy do 10 bar. 

  

C) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
 zamówienia. Zamawiający żąda spełnienia następujących warunków: posiadanie środków 
 finansowych w wysokości co najmniej 20.000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej  
 w wysokości co najmniej 20.000,00 zł. 

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

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

  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale II Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 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. 

 



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

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Jest to jedyne kryterium, na 
podstawie którego będą oceniane oferty. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu 
Wykonawcy, którego cena podana w Formularzu Oferty będzie najniższa. Kryterium cenowe 
stosowane będzie dla każdej części zamówienia osobno. Istnieje możliwość, że realizacja 
Części I i Części II Zamówienia zostanie powierzona dwóm różnym Wykonawcom.  

 

Wykonawca, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt., 
reszta wykonawców zgodnie z poniższym wzorem:  

 C = Cmin /Cr x 100 

gdzie:  

C – ilość punktów  

Cmin – najniższa cena w zbiorze ofert nie odrzuconych  

Cr – cena oferty rozpatrywanej 

 

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

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

podstawowego. 
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość zamówienia, jak również  

na poszczególne części zamówienia. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. 

- Kwota wadium na zabezpieczenie Części I postępowania –  usuwanie awarii na sieciach 
wod. – kan. wynosi: 350,00 zł 
- Kwota wadium na zabezpieczenie Części II postępowania  – remonty, modernizacja oraz 
rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej 
wynosi: 500,00 zł 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych 

Szczegóły dot. wadium opisano w rozdziale IV Instrukcji Dla Wykonawców. 
 

12. Miejsce złożenia ofert: Sekretariat Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.,  
przy ul. Opolskiej 43 w Turawie. 

13. Miejsce otwarcia ofert: Gabinet nr 7 Spółki Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp..z o.o., przy ul. 
Opolskiej 43 w Turawie. 

14. Zmiany umowy 
Warunki zmiany umowy określone są w § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik  
do Ogłoszenia. 

15. Załączniki do ogłoszenia stanowią jego integralną część. 
16. 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. z dnia 11.07.2016 r. 
wraz z Kartą zmian do regulaminu … z dnia 26.10.2018 r. (dokumenty opublikowane na 
stronie www.bip.wik.turawa.pl) oraz  kodeksu cywilnego. 
 
 
 
 
Załączniki: 

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


