
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 

na 

 

„Remont  studni głębinowych na ujęciu wody „Komorów” obręb Wałowice” 

 

Tryb zamówienia: 

Przetarg nieograniczony 

 

CPV: 

50000000-5 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Remont  studni głębinowych na ujęciu wody 

„Komorów” obręb Wałowice”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3 SIWZ  

Termin gwarancji.   

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.   

Na zastosowane  materiały, urządzenia, itp.  Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej 

niż gwarancja udzielona na roboty budowlane, a jeżeli gwarancja producenta jest 

dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta.  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

110 dni od podpisania umowy 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: 

- zabudowy filtra w otworach wiertniczych o głębokości min. 30,0 m - co najmniej 

z 5 studni; 

- usunięcie filtra w procesie likwidacji studni głębinowej o głębokości min. 30,0 m 

– co najmniej z 5 studni.  

 

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia; 

 

Potencjał techniczny: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej następującym sprzętem: 

• urządzenie wiertnicze (np.: Nordmeyer DSB 2/10 lub H4 -1H) spełniające m. in. 

parametry: 

- udźwig na haku – min. 13 ton 

- siła uciągu głowicy – min. 7 ton 

- siła uciągu mechanizmu do rurowania – min. 45 ton, 

• kamerą z możliwością zapisu na nośnikach CD. 

 



Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które 

skierowane zostaną do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami 

zawodowymi, doświadczeniem, uprawnieniami odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im 

powierzone. Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia dysponuje co najmniej 

osobą posiadającą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne             

i górnicze (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) kwalifikacje do kierowania robotami 

wiertniczymi do głębokości min. 100 m.  

 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia; 

a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności w wysokości co najmniej 200.000,00 zł. W celu potwierdzenia 

spełnienia niniejszego warunku wykonawca musi złożyć polisę a w przypadku jej 

braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

b) przedstawią  informacje z  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych wolnych środków finansowych 

lub zdolność kredytową na kwotę min. 250.00,00zł, w okresie nie wcześniejszym 

niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu.  

 

5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu, jak też na podstawie 

§ 16 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Regulaminu. 

 

Opis sposobu dokonania spełnienia warunków 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – sporządzony wg 

załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ; 

 

2) dla warunku wiedzy i doświadczenia – Wykonawca powinien dołączyć do oferty na 

formularzu nr 3  wykaz, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert,   

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -          w tym okresie wykonał: 

- zabudowy filtra w otworach wiertniczych o głębokości min. 30,0 m - co najmniej 

z 5 studni; 

- usunięcie filtra w procesie likwidacji studni głębinowej o głębokości min. 30,0 m 

– co najmniej z 5 studni.  

W wykazie obejmującym usługi wskazane powyżej Wykonawca winien podać czy zostały 

wykonane w sposób należyty.  

 

3) dla warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – wykaz urządzeń, którymi 

dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia i osób, które 

skierowane zostaną do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami 

zawodowymi, doświadczeniem, uprawnieniami odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im 

powierzone.  

Do oferty należy dołączyć wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (DTR) 

potwierdzające powyższe parametry techniczne oraz oświadczenie o fakcie posiadania 

takiego urządzenia.  

 

4) dla warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej –  

- Wykonawca powinien dołączyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności; 

- informacje z  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych wolnych środków finansowych lub zdolność 

kredytową na kwotę min. 250.00,00zł. 

 



5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestr. 

W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego 

dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). 

 

6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału           

w postepowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie                   

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz                       

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie            

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega            z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                    

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                      

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie           

w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

8) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania  – 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone według wzoru na załączniku 

nr 2 do niniejszej SIWZ.  

 

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie powinien nie podlegać wykluczeniu          

z postępowania. Każdy z nich powinien złożyć dokumenty w zakresie potwierdzenia 

niepodlegania wykluczeniu z postepowania.  

 

Wadium:  13 500, 00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych) 

 

Kryteria oceny ofert:  - cena 60%; - gwarancja 12%; - termin wykonania 28% 

 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, do dnia 19.02.2018r.       

do godz. 09:00 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  siedziba Zamawiającego, w dniu 19.02.2018r.          

o godzinie 09:30  

 

Termin związania ofertą: 30 dni 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:  

Malwina Jędrzejek, tel. 887 788 446, Eugeniusz Burda tel. 604 795 892 

 

 

 

 

 

 

 

Gubin, 02.02.2018r.        ………………………… 


