
Nr sprawy : TT-15.1-47/2011                                                                               DzierŜoniów, dnia 19.07.2011 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM  
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kili ńskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów 
woj. dolnośląskie, powiat DzierŜoniów 
tel. (074) 832-37-01 do 04, fax (074) 832-37-05 
wik@wik.dzierzoniow.pl, www.wik.dzierzoniow.pl  
 
II. OKRE ŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony. 
 
III. PODSTAWA PRAWNA   
„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 naleŜy 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 DzierŜoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 
DzierŜoniów zwany dalej w treści ogłoszenia „Regulaminem udzielania zamówień”, który dostępny jest na 
stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 
 
IV. OKRE ŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARU NKÓW 
ZAMÓWIENIA 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 
 
V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Nazwa zadania: 
„Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi 

dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie” 
CPV: 45252120-5.                                                                                             
2. Zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami 
technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie: 
• zbiornik o pojemności czynnej 76 m3 zlokalizowany na terenie SUW Józefówek, dz. nr 136 i 137, Obręb 

Nowa Bielawa. 
• zbiornik o pojemności czynnej 50 m3 zlokalizowany na terenie SUW Ostroszowice, dz. nr 667/2, Obręb 

Ostroszowice. 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano – montaŜowych i instalacyjnych na podstawie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowych, które w szczególności obejmują: 
� zbiornik w Józefówku: 

• budowa zamkniętego jednokomorowego zbiornika okrągłego, częściowo zagłębionego                             
w gruncie, o konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej. Zbiornik kryty stropodachem płaskim o spadku 3% 
na płycie Ŝelbetowej, monolitycznej. Średnica zewnętrzna obiektu 6,34 m, średnica wewnętrzna 5,50 m. 
Poziom posadowienia zbiornika wynosi 100 cm poniŜej terenu. Dostęp do komory zapewniają dwie 
drabinki, zewnętrzna i wewnętrzna, o wysokości stopni 30 cm oraz zaprojektowana studzienka włazowa 
o otworze włazowym o wymiarach 100 x 100 cm. Przed upadkiem ze zbiornika chroni barierka 
ochronna o wysokości 110 cm. Ściany zewnętrzne zbiornika naleŜy pokryć warstwą tynku cementowego 
pocienionego oraz izolacją termiczną ze styropianu o grubości 10 cm. 

• wykonanie instalacji technologicznych w postaci:  
o rurociągu doprowadzającego wodę do filtrów Ø 110 PE 
o rurociągu ssawny wody ze zbiornika  Ø 160 PE 
o rurociąg spustu Ø 110 PVC 
o rurociąg przelewu Ø 160 PVC 

• wykonanie wentylacji zbiornika. 



 
� zbiornik w Ostroszowicach: 

• budowa zamkniętego jednokomorowego zbiornika okrągłego, częściowo zagłębionego                             
w gruncie, o konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej. Zbiornik kryty stropodachem płaskim o spadku 3% 
na płycie Ŝelbetowej, monolitycznej. Średnica zewnętrzna obiektu 5,34 m, średnica wewnętrzna 4,50 m. 
Poziom posadowienia zbiornika wynosi 100 cm poniŜej terenu. Dostęp do komory zapewniają dwie 
drabinki, zewnętrzna i wewnętrzna, o wysokości stopni 30 cm oraz zaprojektowana studzienka włazowa 
o otworze włazowym o wymiarach 100 x 100 cm. Przed upadkiem ze zbiornika chroni barierka 
ochronna o wysokości 110 cm. Ściany zewnętrzne zbiornika naleŜy pokryć warstwą tynku cementowego 
pocienionego oraz izolacją termiczną ze styropianu o grubości 10 cm. 

• wykonanie instalacji technologicznych w postaci:  
o rurociągu doprowadzającego wodę do zbiornika Ø 110 PE 
o rurociągu ssawny wody ze zbiornika  Ø 225 PE 
o rurociąg spustu Ø 110 PVC 

• wykonanie wentylacji zbiornika. 
 

Materiały pozostałe po wykonaniu zadania (m.in. gruz itp.) naleŜy składować na wysypisku odpadów. Koszty 
wywozu i składowania w/w materiałów na wysypisku odpadów ponosi Wykonawca. Zaświadczenie o złoŜeniu 
w/w materiałów na składowisku odpadów naleŜy przedłoŜyć przy odbiorze końcowym. Ponadto do odbioru 
końcowego naleŜy przedłoŜyć atesty i gwarancje udzielone przez dostawców na zastosowane materiały. NaleŜy 
przewidzieć pełne odwodnienie dna wykopów w trakcie prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych 
 
VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
CZĘŚĆ A: 
Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie SUW 
Józefówek, dz. nr 136 i 137, Obręb Nowa Bielawa. 
CZĘŚĆ B: 
Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie SUW 
Ostroszowice, dz. nr 667/2, Obręb Ostroszowice. 
Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na całość zadania (na wszystkie części) lub na którąkolwiek z części 
zamówienia. 
 
VII. INFORMACJA O MO śLIWO ŚCI ZŁO śENIA OFERTY WARIANTOWEJ 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana 
pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 
 
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni licząc od dnia wprowadzenia na budowę. 
 
IX.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, spełniający 
warunki zawarte w rozdziale IV ust. 4.1 „Regulaminu udzielania zamówień” oraz inne warunki określone                  
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
X. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
Oferta na całość zamówienia powinna być zabezpieczona wadium o wartości 6.400,00 zł. (słownie: sześć tysięcy 
czterysta złotych 00/100). Oferta na Część A zamówienia powinna być zabezpieczona wadium  o wartości 
3.300,00 zł. (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100). Oferta na Część B zamówienia powinna być 
zabezpieczona wadium  o wartości 3.100,00 zł. (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100) 
 
XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  

• Cena   -    100 %. 
 
XII. MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 
DzierŜoniów. Oferta przetargowa - „Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi 



instalacjami technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie”. Nie otwierać przed dniem 
03.08.2011 r. godz. 1300”  naleŜy składać w Sekretariacie WiK Spółki z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A                         
w DzierŜoniowie w terminie do dnia 03.08.2011 r. do godz. 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2011 r.   
o godz. 1300 w siedzibie WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A  w DzierŜoniowie (Sala posiedzeń na I piętrze). 
 
XIII. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
Osobami ze strony Zamawiającego upowaŜnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania 
wyjaśnień są następujące osoby:   

• w sprawach formalnych – Marek Boczula – Kierownik Działu Technicznego WiK Sp. z o.o.                                   
w DzierŜoniowie w godz. 800 do 1400,  tel. (074) 832-20-74 lub 75, 

• w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Zbigniew Wiącek – Kierownik Działu Uzdatniania 
Wody WiK Sp. z o.o.  w DzierŜoniowie w godz. 800 do 1400, tel. (074) 832-20-62.  

 
XV. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UMIESZCZON O OGŁOSZENIE                               
O ZAMÓWIENIU 
www.wik.dzierzoniow.pl 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia postępowania, na podstawie decyzji Zarządu Spółki, 
bez podania przyczyn. 
          
                 Prezes Zarządu 
     WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie  


