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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze 

 

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21 
tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer KRS: 0000150045 
                      NIP 611-020-41-61                                                        REGON 230179280 

Kapitał zakładowy: 218 007 000,00 

 

 Ogłoszenie z dnia 02.08.2012r. 

 

Dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 

„Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 – w ulicy 

Hirszfelda, zadanie 2 – w ulicy Daniłowskiego” 

 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. 

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                       

NP/ZP/31/2012 

I. TRYB ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania 

zamówień przez jednostki organizacyjne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem 

Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej www.wodnik.net.pl 

 

W ramach prowadzonej procedury przetargowej, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie 

o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego, w miejscu publicznie 

dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://www.bip.wodnik.net.pl/ 

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wyodrębnił następujące części zamówienia stanowiące 

oddzielne zadania: 

 

Zadanie 1 – Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Hirszfelda w 

Jeleniej Górze 

 

® 

http://www.wodnik.net.pl/
http://www.bip.wodnik.net.pl/
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Zadanie 2 - Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Daniłowskiego w Jeleniej Górze 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Część III niniejszej SIWZ.  

 

 

III. TERMIN WYKONANIA 

 

dla zadania 1 – rozpoczęcie robót - 7 dni od daty podpisania umowy 

zakończenie robót – 12 tygodni od podpisania umowy 

 

dla zadania 2 - rozpoczęcie robót  - 7 dni od daty podpisania umowy 

zakończenie robót – 12 tygodni od podpisania umowy 

 

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę w postępowaniu 

o  udzielenie niniejszego zamówienia (wzór formularz ofertowy - załącznik nr 1 do IDW) 

spełniają warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do IDW) 

i nie podlegają wykluczeniu z  postępowania w przypadkach szczegółowo określonych w 

pkt.4.2 Instrukcji udzielania zamówień oraz którzy na tę okoliczność złożą stosowne 

oświadczenie (wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do IDW) potwierdzone dokumentami 

określonymi niżej przez Zamawiającego – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 

2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).  

 

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania - Wykonawca przedłoży w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujące dokumenty:  

 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wskazania osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do podejmowania czynności 

prawnych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub oryginał właściwego 

pełnomocnictwa potwierdzającego uprawnienia osób do reprezentowania Wykonawcy w 

obrocie gospodarczym - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert,  

 

3.   W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy 

i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, Wykonawca przedłoży:  

a) wykaz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej 

oraz jednej budowie lub przebudowie sieci wodociągowej wykonanych w okresie ostatnich 

pięciu lat (przed upływem  terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
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wykonania i zleceniodawców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały 

wykonane należycie (wzór wykazu wykonanych robót - załącznik nr 4 do IDW). 

b)   wykaz osób zapewniających właściwą realizację zamówienia (wzór wykazu osób do realizacji 

zamówienia - załącznik nr 5 do IDW). Osoby wskazane w wykazie osób przewidzianych do 

realizacji zamówienia, muszą posiadać uprawnienia wymagane przepisami Prawa 

Budowlanego, tj. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do 

prowadzenia robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a także być 

członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Wykonawca udzieli informacji o osobach przewidzianych do realizacji niniejszego 

zamówienia w zakresie ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia oraz przedłoży 

Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych osób do udziału w przedmiotowym zamówieniu. 

 Przed podpisaniem Umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający będzie wymagał 

przedłożenia kopii decyzji o nadaniu odpowiednich uprawnień oraz ważnych zaświadczeń  

o wpisach na listę członków samorządu zawodowego dla osób wskazanych w Wykazie osób, 

dla których określono wymóg posiadania uprawnień budowlanych. 

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

(wzór formularza oświadczenia – załącznik nr 6 do IDW)  

 W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz 

łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten 

lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego 

warunku. 

 

4.       W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedłoży:   

a) aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej; 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - 

w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu 

wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. 
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V. WADIUM 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium  w wysokości: 

Dla zadania 1 – Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Hirszfelda w Jeleniej Górze 

 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 

Dla zadania 2 – Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Daniłowskiego w Jeleniej Górze 

 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 

 

1. Forma wadium. 

 

1.1  Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

 

1.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 4.6 Instrukcji udzielania 

zamówień, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 4.4 Instrukcji 

udzielania zamówień, lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie 

leżących po jego stronie, 

lub 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

lub 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy”. 

 

2.  Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

 

2.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 

nr rachunku:  20 1090 2633 0000 0006 5601 1172  BZ WBK S.A. III/O Jelenia Góra 

z dopiskiem: „Przetarg – „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji 

sanitarnej – zadanie … (wpisać nr zadania)" 
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Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

 

2.2 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Instrukcję udzielania zamówień formach 

należy złożyć w oryginale wraz z oryginałem oferty. 

 

3. Termin wniesienia wadium. 

 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert.  

 

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

 

VI. OCENA I WYBÓR OFERTY 

 

 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

 

1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 

z niniejszego postępowania;   

2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego 

 

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 

który(rzy) przedstawi(ą)najkorzystniejszą ofertę wg poniższyego kryterium. 

 

 Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium: 

 

Cena oferty brutto  – 100 % 

 

 

 

 Ocena oferty zostanie przeprowadzona punktowo według następujacych zasad: 

 

         cena oferty 

  najkorzystniejszej (w zł brutto)   

ilość punktów = --------------------------------------------- x 100 

          cena oferty 

 badanej (w zł brutto)    

 

 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa ilość punktów. 

 

 Ocena będzie dotyczyć ofert uznanych za ważne i niepodlegajacych odrzuceniu. 

 

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 
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VII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia 

Góra sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

W dniu 23.08.2012 o godz.  13.00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco: 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”  Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, 

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer 

referencyjny NP/ZP/31/2012 dla przedsięwzięcia pn.:  

 

„Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej zadanie ….. 

(podać nr zadania)" 

 

 

Nie otwierać przed dniem: 23.08.2012 r. godz. 13.00 

 

 

3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Zamawiający ustanawia osoby do bieżących kontaktów: 

 

- Ryszard Karbownik, tel. 757303563, kom. 515 138 681 e-mail 

ryszard.karbownik@wodnik.net.pl  w sprawach techniczno-organizacyjnych; 

 

 

IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

 

1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

 Część I – Instrukcja dla Wykonawców 

 Część II – Wzór umowy 

 Część III – Opis przedmiotu zamówienia 
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