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Mikołajki, dnia 17.09.2018 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
ZAMÓWIENIE SEKTOROWE 

 

Zamawiający: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, 

kapitał zakładowy w wysokości 37 212 564,00 zł 

tel. 87 421 65 88. 

fax: 87 421 66 19. 

e-mail: zwik@mikolajki.pl 

strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym 

Olszewo –Woźnice. 

 

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Udzielania Zamówień 

ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach. Treść regulaminu oraz Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia dostępna jest na stronie: www.bip.zwik.mikolajki.pl 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz 

z przewodem tłocznym Olszewo – Woźnice oraz  odtworzenie nawierzchni terenów objętych 

inwestycją. 

 

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: 

 wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych PVC ze ścianka litą wg 

normy PN-EN 1401 – 1:2009 i sztywności obwodowej co najmniej SN8, o średnicy ø 150 

L = 91,1m i ø 200 L = 2 370,3m   łączonych za pomocą uszczelek gumowych, 

 wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur ciśnieniowych PE 100 RC SDR 17 

zgrzewanych doczołowo lub za pomocą kształtek elektrooporowych, o długości 

odpowiednio: 

PE 100 RC SDR 17 – PE 40 mm o łącznej długości 1,5 m 

PE 100 RC SDR 17 – PE 90 mm o łącznej długości 2 028,1 m 

PE 100 RC SDR 17 – PE 110 mm o łącznej długości 3 518,4 m 

 budowa studzienek rewizyjnych,  

 wykonanie 12 sztuk przepompowni sieciowych i 3 sztuk przepompowni przydomowych, 

 wykonanie przejść projektowanej kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową DK 16 metodą 

bezwykopową, 

 prowadzenie prac na terenie zamkniętym PKP oraz wykonanie przecisków na całej 

szerokości pasa kolejowego.  
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Wykonawca zapewnia na swój koszt: 

 wszelkie niezbędne materiały o parametrach wg standardów ZWiK do budowy sieci 

zewnętrznych, 

 badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i odtworzenie nawierzchni po robotach, 

 zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy, 

 roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy, 

 obsługę geodezyjną z inwentaryzacją, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami 

budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru 

budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych. 

Projekty budowlane znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Dąbrowskiego 7 

w Mikołajkach i na stronie internetowej www.bip.zwik.mikolajki.pl 

 

 

2. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I OFERT 

WARIANTOWYCH 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  Planowany termin wykonania  30.11.2019r. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

A.  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  spełniający następujące warunki: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt  ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

2) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunkiem udziału 

w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej 

w wysokości co najmniej 300.000,00 zł, 

3) spełniają warunki zdolności technicznej lub zawodowej - warunkiem udziału 

w postępowaniu jest: 

a) wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 

2 (dwóch) robót budowlanych w branży sanitarnej (budowa sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej o długości minimum 3 km każda), o minimalnej wartości 800 000 zł 

brutto każda. 

 

b) dysponowanie następującymi osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane 

do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej bez ograniczeń, doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 

dwóch ukończonych budowach sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych 
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B. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie 

wymaganych dokumentów: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.  

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 

w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 

 

C. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

2) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

 

D. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione rzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
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budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

 

E. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, 

potwierdzające spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 

Zamawiającego: 

Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

F. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający żąda  od Wykonawcy wniesienia  wadium w  wysokości:  60 000,00 złotych 

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) 

 

6. KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących 

wagach: 

 cena (brutto) - 60% 

 okres gwarancji - 30% 

 termin wykonania - 10% 

 

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1830). 

 

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy sporządzić pisemnie, w języku polskim. 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie 

do dnia 08.10.2018 do godziny 11:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby 

Zamawiającego) na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki 

 

Otwarcie ofert nastąpi 08.10.2018r. o godzinie 11:15 w siedzibie Spółki. 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od terminu składania ofert.  

 


