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                      Zdzieszowice, 12.05.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/B/2020 

 

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

szowice występuje z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia: 

 

pn. „Wykonanie studni wierconej nr 1 dla potrzeb wodociągu Zdzieszowice” 

 

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 z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. 

2019 poz. 1843 wraz z późn,. zm.). W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają zapisy 

Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Spółce WiK Zdzieszowice oraz Kodeksu 

cywilnego. 

 

3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie studni wierconej zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych 

zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Opolskiego znak DOŚ.II.7430.17.2019.KM, 

z dnia 30 października 2019 r.  

W zakresie robót uwzględniono:  

1. Wykonanie otworu studziennego nr 1 na głębokość 27,5 m obrotowo na sucho, świdrem ru-

rowym i łyżką wiertniczą do rur Ø20” i Ø18”. 

Wiercenie wykonane ma być dwoma kolumnami rur: 

 Do głębokości 13,0 m w stalowej rurze osłonowej Ø20”, usunięta z otworu po zafiltro-

waniu, 

 Do końca, do głębokości 27,5 m w stalowej rurze osłonowej Ø18”, usunięta z otworu po 

zafiltrowaniu. 

2. Zabudowanie w otworze filtra kolumnowego, szczelinowego o konstrukcji: 

 Rura nadfiltrowa PCV DN315, PN10 bar, długość 16,2 m, o średnicy zewn. 328 mm 

i przelocie wewn. 289 mm; 

 Filtr PCV szczelinowy PCV DN315, PN10 bar, długość 8,0 m, o średnicy zewn. 328 mm 

i przelocie wewn. 289 mm; 
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 Rura podfiltrowa PCV DN315, PN10 bar, długość 3,0 m, o średnicy zewn. 328 mm 

i przelocie wewn. 289 mm, z denkiem. 

W ramach robót należy wykonać: 

 Wokół filtra ma zostać wykonania obsypka żwirowa: dobrana do szczeliny filtra. Szczelina 

filtra ma zostać dobrana przez Wykonawcę otworu wg ustalenia granulacji warstwy 

wodonośnej, wyznaczonej poprzez analizę sitową. 

 Wiercenie ma zostać wykonane metodą obrotową na sucho, bez stosowania płuczki. 

 Pobrać próbki w trakcie wiercenia do skrzyni drewnianej z każdej zmiany litologicznej oraz 

nie rzadziej, niż co 2,0 m. Z warstwy wodonośnej należy pobrać dwie próby do badań uziar-

nienia gruntu, w celu doboru szczeliny filtra studziennego. 

 Po nawierceniu wody podziemnej należy przerwać wiercenie i poczekać do ustabilizowania 

się zwierciadła wody. Należy dokonać pomiaru zwierciadła wody nawierconego 

i ustabilizowanego za pomocą świstawki studziennej. 

 Wykonać pompowanie oczyszczające w otworze przez ok. 24 godz., aż do całkowitego 

oczyszczenia wody.  

 Dezynfekcję otworu.  

 Wykonać pompowanie pomiarowe pojedyncze, pompą głębinową, zabudowaną w studni i 

umożliwiającą pobór wody z wydajnością ponad 50 m
3
/h.  

 Pompowanie przeprowadzić w układzie: 3 x 24 h – nie krócej niż do ustabilizowania zwier-

ciadła wody. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja technicznego wykonania i odbio-

ru robót geologicznych, stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy 

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

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

 Posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 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, 

wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem zamówienia było 

wykonanie studni wierconej metodą obrotową na sucho o głębokości co najmniej 25 m 

oraz załączy do oświadczenia stosowne referencje wykonanych robót.  

 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 - co najmniej 1 

osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót – z doświadczeniem przy kierowaniu 

co niemniej 2 robotami budowalnymi, których przedmiotem zamówienia było wykonanie 

studni wierconej metodą obrotową na sucho o głębokości co najmniej 25 m. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty 

Wymagania podstawowe: 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Ofertę należy 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) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty ma być dołączone pełno-

mocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Z treści peł-

nomocnictwa winien wynikać zakres umocowania. 

Pełnomocnictwo ma być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 

e) 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. 

f) Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 

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

h) Dokumenty załączane do oferty winny zostać złożone w oryginale lub poświadczone za 

zgodność z oryginałem. 

 

8. Sposób obliczenia ceny: 

a) Oferent poda cenę netto całego przedmiotu zamówienia. Do wyceny należy przyjąć wszystkie 

obowiązki Wykonawcy oraz roboty wynikające w zapisów Umowy i specyfiki realizacji robót.  

b) Cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową. 
 

9. Okres związania ofertą: 

a) Wykonawcy są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, 

jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Dzień ten jest 

pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

b) Przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zama-

wiającego może przedłużyć termin związania ofertą 

 

10. Miejsce i termin składania ofert: 

a) Ofertę należy złożyć do dnia 27.05.2020 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Zamawiającego 

w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2. 

b) Oferta powinna zostać złożona w trwale zamkniętej kopercie. 

c) Koperta powinna być opisana następująco: 

„OFERTA na wykonanie zadania 

Wykonanie studni wierconej nr 1 dla potrzeb wodociągu Zdzieszowice 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 27.05.2020 r. godz. 15:00” 

d) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na adres e-mail bok@wik.zdzieszowice.pl 

w formie dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym 

w terminie wskazanym w ppkt a). 

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

złożonych przez nich ofert oraz korekty błędów arytmetycznych oraz oczywistych omyłek 

pisarskich. 

 

11. Kryterium wyboru oferty: 

Zaoferowana cena – wartość kryterium – 80% 

Okres gwarancji – zakres kryterium: 

24 miesiące – 0 pkt 

36 miesięcy – 5 pkt 

48 miesięcy - 10 pkt 

60 miesięcy – 15 pkt 
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72 miesiące – 20 pkt 

Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

obliczonych w ramach kryterium „Cena” oraz „Okres gwarancji”. 

 

12. 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. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do niezawarcia umowy bez podania przyczyny. 

 

 

 

 


