
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
 

na 

 

„Przebudowa sieci wodociągowej  w ul. Cmentarnej w Gubinie” 

 

 
Tryb zamówienia: 

Przetarg nieograniczony 

 

CPV: 

45231300-8 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa sieci wodociągowej  wraz z przyłączami                           

w ul. Cmentarnej w Gubinie”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.10 do SIWZ wraz                        

z załącznikami: 

 przedmiarem robót;  

 projektem. 

Organizacja i zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu po stronie Wykonawcy 

 

Termin gwarancji:   

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.   

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.  

Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 31.12.2019r. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 

- zdolności technicznej lub zawodowej 

 

opisane w SIWZ przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 16 ust. 1 Regulaminu, jak też na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Regulaminu. 

 

Opis sposobu dokonania spełnienia warunków 

Zamawiający uzna za  spełnione warunki, o których mowa poniżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: 

1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. 

wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane 



obejmujące budowę lub przebudowę sieci wodociągowej z rur PE o średnicy co najmniej DN 

125 mm i o łącznej długości co najmniej 500 m. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców lub powoływania się 

na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wymaga się,  by warunek określony w pkt 

 

2. spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców lub podmiotów. 

1) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, t. j.: 

a) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy  posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.). 

 

Oświadczenia i dokumenty, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że spełnia 

warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu określone są w SIWZ. 

 

Wadium:  25 000, 00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 

 

Kryteria oceny ofert:  - cena 60%; - gwarancja 40% 

 

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, do dnia 07.11.2019r. godz. 10:00 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  siedziba Zamawiającego, w dniu 07.11.2019 r. o godzinie 10:30 

 

Termin związania ofertą: 60 dni 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Malwina Jędrzejek, tel. 887 788 446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


