
Nr sprawy : JRP/13/2010                                                          Dzierżoniów, dnia 28.07.2010 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 
woj. dolnośląskie, powiat Dzierżoniów 
tel. (074) 832-37-01 do 04, fax (074) 832-37-05 
http://www.wik.dzierzoniow.pl ; e-mail : wik@wik.dzierzoniow.pl 

 
II. NAZWA ZAMÓWIENIA 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu 
Dzierżoniów – Piława Górna” wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, 
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.  
CPV: 71.24.70.00-1 

 
III. PODSTAWA PRAWNA  
1. „Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą 
należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług 
związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do 
takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem 
ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej  w Wodociągach i 
kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów, 
zwany dalej w treści specyfikacji – „Regulaminem”. 
2. Z treścią „Regulaminu” można zapoznać się na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 
  
IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 
300.000 zł. 
  
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Nazwa zadania:  

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu 
Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, 
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności. 
CPV: 71.24.70.00-1 

2. Zakres zadania: 
Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania 
obejmuje: 
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz 



przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na 
żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy; 

5) stwierdzanie wad i usterek robót oraz potwierdzanie ich usunięcia,  
6) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zadania inwestycyjnego oraz  

w przekazywaniu go do użytkowania,  
7) sprawdzenie pod względem merytorycznym i rachunkowym protokołu 

wykonania zakończonych elementów robót w terminie do 5 dni roboczych od 
daty jego otrzymania 

8) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 
skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na każde 
żądanie Zamawiającego, a w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie (najpóźniej 
w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego). Każdorazowy 
pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

9) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, 
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych; 

10) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

Wykonawca, oprócz czynności wynikających z postanowień pkt 1-10, powinien: 
� wizytować front robót w okresie ich realizacji, 
� inicjować narady koordynacyjno-techniczne i brać udział w pracach komisji 

powoływanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 
� współdziałać przy organizowaniu czynności wprowadzenia, prób, badań, 

atestacji, odbiorów itp., stosownie do zaawansowania robót, 
� przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach i 

zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które 
kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym 
należy przewidzieć. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego wszystkie swoje decyzje musi uzgadniać  
z Zamawiającym. 
Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego 
określa art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 17 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2006r. N 156, poz. 1118 z późn. zm.)  
Szczegółowy zakres robót budowlanych pn. Budowa wodociągu Dzierżoniów – 
Piława Górna określa dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: projekt 
budowlany ostemplowany przez Wojewodę Dolnośląskiego, projekt budowlany 
ostemplowany przez  Starostę Powiatowego w Dzierżoniowie, projekt wykonawczy 
branży sanitarnej, projekt wykonawczy – odtworzenie nawierzchni dróg, projekt 
tymczasowej organizacji ruchu, dokumentacja geotechniczna, Informacja 
dotycząca planu BIOZ, przedmiar robót i Specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót. Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.wik.dzierzoniow.pl/dane/275_OPZ.zip 

  
VII. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających 
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie uzupełniające jest 
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 



 
VIII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Prace związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru na przedmiotowym 
zadaniu inwestycyjnym, będą wykonywane przez Wykonawcę w czasookresie 
realizacji robót na zadaniu pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, 
wchodzącym w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I, przewidzianego do realizacji 
w ramach Funduszu Spójności., tj. w okresie od dnia przekazania terenu budowy 
Wykonawcy robót budowlanych w/w zadania do dnia zakończenia i odbioru 
końcowego zadania inwestycyjnego.  
Przewidywany termin realizacji inwestycji: do 12 miesięcy licząc od dnia 
przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych w/w zadania. 
Przewidywany termin przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych: 
10.09.2010r. 

 
IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1. posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów  - w zakresie sieci sanitarnych) [Ustawa z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - art. 12 ust. 2 z 
uwzględnieniem art. 104], 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
- Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje osobą (osobami), które mogą pełnić 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, przez 
dwóch lub więcej Wykonawców – dotyczy wykonawców łącznie) 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, polegający na wykonaniu, w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch usług polegających na pełnieniu 
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji (w całym okresie 
ich realizacji) z których każda obejmowała budowę sieci wodociągowych o długości 
każdej z nich co najmniej 2 km, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
- Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie - pełnił w/w funkcje na inwestycji jw. 

 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, przez 
dwóch lub więcej Wykonawców – dotyczy wykonawców łącznie) 

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, polegający na  
-  posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
-  Wykonawca spełnia warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

 
Wykonawca, wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, może polegać 
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 



dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 
 
X. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl w zakładce „Fundusz spójności/Przetargi””. 
 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium o wartości: 1.000,00 zł. 
(słownie: tysiąc złotych 00/100). 
 
XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny 
ofert: 

 
Kryterium: cena – waga 100%. 

 
XIII. MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak  
w pkt. XII.6. specyfikacji zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, 
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat na I piętrze w budynku 
administracyjno-biurowym przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie – nie później 
niż do godz. 11:00 w dniu 05.08.2010 r. 

2.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie w dniu 05.08.2010 r. 
o godz. 1200 – sala narad na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym przy 
ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie. 

 
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami, działającą  
w imieniu Zamawiającego – Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.; ul. Kilińskiego 25a; 
58-200 Dzierżoniów – jest Grzegorz Woźny; tel. 74 832 20 54; faks.: 74 832 37 05 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie 
decyzji Kierownika Zamawiającego, bez podania przyczyn. 
                                                                                              
                                                                                                      
 
 
 


