
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020775910

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Bystrzyca Dolna 55A

1.4.2.) Miejscowość: Bystrzyca Dolna

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.7.) Numer telefonu: 748515980

1.4.8.) Numer faksu: 748515982

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sgpk@sgpk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgpk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00302294/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-07 10:12

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap”.
2. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie w drodze powiatowej nr 2908D w Opoczce, dz. nr 178,
grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 363 mb w tym:
- 314 m DN200 PVC-U, 
- 30 m DN160 PVC-U 
- 19 m DN160 PE
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wraz z uzbrojeniem w 23 studnie betonowe i tworzywowe, zgodnie z zestawieniem studni,
stanowiącym Załącznik nr 6a do ogłoszenia oraz wykonanie zagospodarowania terenu i przywrócenie
go do stanu przed rozpoczęciem wykonywania robót, odtworzenie terenu w pasie drogowym zgodnie z
warunkami wydanymi przez zarządcę drogi, tj. Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego z siedzibą w
Jaworzynie Śląskiej ( Załącznik nr 6b do ogłoszenia).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany (Załącznik nr 6 i 6b do
ogłoszenia o zamówieniu), Wykaz studni do wbudowania (Załącznik nr 6a do ogłoszenia o zamówieniu)
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 7 do ogłoszenia
o zamówieniu). Przedmiar robót (Załącznik nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu) jest dokumentem
pomocniczym do wyceny i sporządzenia ofert.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-12-21 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, której wzór stanowi
załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 
2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia. Zaoferowanie gwarancji krótszej niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających polegających na
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 6.500,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).
7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena brutto.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 %
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie na okres realizacji zamówienia oraz na okres udzielonej
gwarancji.
9. Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2021 r. do godz. 10:00 w następujący sposób: przesłać
pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: w Bystrzycy Dolnej nr 55a,
58-100 Świdnica, w zamkniętej kopercie (opakowaniu) zawierającej dopisek: „Budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej w Opoczce – II etap”.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
11. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
200.000,00 zł;
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
400.000,00 zł;
3) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 roboty budowlane obejmujące
budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wartości każdej z robót minimum 300.000,00 zł
brutto. Wartość 300.000,00 zł brutto dotyczy robót związanych wyłącznie z budową kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, a nie ogólnej wartości robót w ramach których została wybudowana
kanalizacja sanitarna grawitacyjna o wartości np. 100.000,00 zł.
4) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami
posiadającą:
a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane
zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
lub uprawnienia równoważne oraz,
b) minimum 5 lat doświadczenia w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami
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budowlanymi, liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
Jako uprawnienia równoważne do wymaganych Zamawiający rozumie ważne uprawnienia
budowlane uprawniające do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia uznane na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Ilekroć w treści niniejszego ogłoszenia przywołane jest "ogłoszenie" lub "ogłoszenie o
zamówieniu" należy przez to ogłoszenie o zamówieniu, którego pełna treść dostępna jest na
stronie internetowej Zamawiającego http://www.sgpk.pl/przetargi.htm
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w pkt 1, określa sposób przygotowania, złożenia i
oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz zasady realizacji zamówienia (projekt umowy
stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu).
3. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty musi zapoznać się z treścią ogłoszenia o
zamówieniu, o którym mowa w pkt 1.
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