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                      Zdzieszowice, 25.03.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/B/2019 

 

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice 

występuje z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia „Wykonanie przewiertu sterowanego 

w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach – etap III”. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach 

ul. Wschodnia 2 

47-330 Zdzieszowice 

Tel. 77 544 59 41 

e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl 

NIP: 199-00-66-693 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Niniejsze postępowanie ze względu na wartość zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają zapisy 

Regulaminu udzielania zamówień w Spółce WiK Zdzieszowice oraz kodeksu cywilnego. 

 

3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres planowanego przedsięwzięcia, polega na wykonaniu przewiertów sterowanych kanałów 

grawitacyjnych sieciowych z rur PE 100-RC DN 200 SDR17 PN10  w trzech częściach: 

1) Część I – ul. Piękna – ok. 289 m, 

2) Część II – ul. Raszowska – ok. 166 m, 

3) Część III – ul. Osadnicza – ok. 90 m. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Dostawa rur do przewiertów sterowanych, 

b) Wykonanie przewiertów zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym 

i na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, 

c) Przeciskanie i montaż rur. 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Wykonanie komór startowych, 

b) Posadowienie studni sieciowych i przyłączeniowych, 

c) Wykonanie odcinków przyłączeniowych DN160. 

 

5. Termin wykonania zamówienia: do 30.05.2019 r. 

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, 

 Posiadania wiedzy i doświadczenia, 
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 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

niniejszego zamówienia. 

b) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jest następujący: 

 Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 

stosowne oświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usługi, których przedmiot 

był tożsamy z przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania 

niniejszego zamówienia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne 

oświadczenie, że posiada niezbędny potencjał techniczny oraz wykaże dysponowanie osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty 

Wymagania podstawowe: 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Ofertę zależy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu. 

c) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

d) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę zgodnie 

z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

e) Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia. 

f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty. 

g) Zamawiający wymaga złożenia ofert częściowych. Na każdą część zostanie zawarta oddzielna umowa. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert: 

a) Ofertę należy złożyć do dnia 01.04.2019 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Zamawiającego 

w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres e-mail 

bok@wik.zdzieszowice.pl, wraz z późniejszym dosłaniem oferty w oryginale. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

przez nich ofert oraz korekty błędów arytmetycznych. 

 

9. Kryterium wyboru oferty: 

Najniższa zaoferowana cena – wartość kryterium – 100%. 

 

10. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które 

przesłały oferty w ustalonym terminie. 

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Jeżeli firma, 

której oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny. 

 

11. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europej-

skiej bądź inne środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości bądź czę-

ści zamówienia, nie zostały mu przyznane bądź zostały cofnięte lub ograniczone.  
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