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                      Zdzieszowice, 08.04.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/B/2022 

 

„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: 

„Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jagodowej w Żyrowej oraz w rejonie ul. Granicznej 

i Pionierów w Zdzieszowicach” 

 

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 jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku. Postępowanie jest prowadzone bez 

zastosowania przepisów w/w Ustawy – jako zamówienie sektorowe, z uwagi na fakt, iż 

szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Pzp. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach w trybie zapytania ofertowego oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

 

3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ja-

godowej w Żyrowej oraz w rejonie ul. Granicznej i Pionierów w Zdzieszowicach” obejmuje wy-

konanie sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej istniejącą sieć wodociągową na terenie miejsco-

wości Żyrowa w rejonie ul. Jagodowej i Bocznej z istniejącą siecią wodociągową w ul. Pionierów 

w Zdzieszowicach oraz w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Granicznej 

w Zdzieszowicach. 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie rurociągu sieciowego głów-

nego z rur 160x14,6mm PE100 SDR11 PN16 – 1 352,0 m, metodą bezwykopową, wraz z od-

tworzeniem nawierzchni. 

Pozostały zakres prac przewidziany w projekcie (węzły, hydranty) zostaną wykonane przez Zama-

wiającego. 

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym postępowaniem określa dokumentacje stanowiąca 

załącznik do niniejszego zapytania m.in.: Projekt budowlano-wykonawczy wraz z wszystkimi za-

łącznikami. 

 

5. Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2022 r. 

 

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. 
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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 1 robotę budowlaną, której przedmiotem zamówienia była budowa lub 

modernizacja lub rozbudowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową o długości nie 

krótszej aniżeli  1 200 m w 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 z uprawnieniami z branży sanitarnej, z uprawnieniami do pełnienia funkcji 

kierownika budowy. 

 

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 przygotowaniem 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 wynikające w zapisów Umowy. 

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 pierw-

szym dniem terminu związania ofertą. 

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

jącego może przedłużyć termin związania ofertą 

 

10. Miejsce i termin składania ofert: 

a) Ofertę należy złożyć do dnia 25.04.2022 roku do godz. 14:00 w sekretariacie Zamawiającego 

w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2. 

b) Oferta powinna zostać złożona w trwale zamkniętej kopercie. 

c) Koperta powinna być opisana następująco: 
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„OFERTA na wykonanie zadania 

Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jagodowej w Żyrowej oraz w rejonie 

ul. Granicznej i Pionierów w Zdzieszowicach 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 25.04.2022 r. godz. 14:00” 

d) 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 

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 jako suma w ramach kryteriów „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. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

13. Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 

2) Wykaz robót budowlanych 

3) Wzór umowy 

4) Wzór karty gwarancyjnej 

5) Projekt budowlano-wykonawczy 

 

 

 


