
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień 

(RUZ)  na roboty budowlane, dostawy lub usługi w Gminie Wiśniew  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j.   Dz.U. z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm.) 

 

I. ZAMAWIAJĄCYM JEST GMINA WIŚNIEW, Adres: ul. Siedlecka 13, 08-112 

Wiśniew Tel.: +48 25 641-73-13, fax.: +48 25 740 55 62,  e-mail: ug@wisniew.pl ; 

strona internetowa http://www.wisniew.pl  

            NIP: 821-24-06-047. 

           Godziny urzędowania (pracy): 8.00 – 16.00 

 

II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zamieszczona 

jest na stronie internetowej: www.wisniew.e-bip.pl 

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci 

wodociągowej i przyłączy wodociągowych do granic posesji na terenie Gminy 

Wiśniew w zadaniach: 

Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew – Etap I w ramach 

zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew”. 

1) Sieć wodociągowa będzie włączona w dwóch miejscach (oznaczonych na schemacie 

A i B) do sieci istniejącej z rur PE fi 160mm (A) zlokalizowanej na działce nr geod. 

28/5 oraz do rur azbestowo-cementowych (B). Wykop ograniczy się do miejsca 

włączenia, montażu hydrantów, przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych. 

Sieć wodociągowa z rur fi 160mm, PE trójwarstwowe (SDR-17) PN-10 łączonych 

metodą zgrzewania doczołowego, wykonana metodą bezwykopową. Nie przewiduje 

się demontażu istniejącego wodociągu wykonanego z azbestu – jedynie jego 

zamulenie.  

2) Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą następujące elementy: 

a) zasuwy żeliwne kołnierzowe odcinające z klinem gumowym z kształtkami 

żeliwnymi ciśnieniowymi; 

b) hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm, ułożone przy hydrantach o 

powierzchni 1,0 x 1,0 m płyty chodnikowe betonowe na posypce piaskowej w 

wypełnieniem spoin piaskiem. 

3) Przyłącza wodociągowe do granicy działki (w pasie drogi gminnej). Uzbrojenie 

przyłączy wodociągowych stanowić będą następujące elementy: 

a) opaska na rurociąg PE fi 1600 mm; 

b) zasuwa z obudową dla  przyłączy wodociągowych; 

c) kształtki łączące istniejące przyłącze z żeliwa z rurą PE – w przypadku kiedy 

właściciel posesji nie będzie wyrażał zgody na wymianę istniejącego przyłącza na 

swojej działce, wówczas należy połączyć przebudowane przyłącze z rury PE z rurą 

żeliwną specjalną kształtką (łącznikiem). 

4) Zamówienie obejmuje także: 

a) Wykonanie płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej; 

b) Wykonanie badań bakteriologicznych; 
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c) Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami; 

d) Odtworzenie uszkodzonej nawierzchni asfaltu; 

Obsługa geodezyjna w zakresie Gminy Wiśniew. Wszelka armatura wodociągowa powinna 

być wykonana z żeliwa sferoidalnego.  Z uwagi na bliskość wodociągu w stosunku do 

istniejących ogrodzeń należy zachować wszelką ostrożność przy wykonywaniu prac 

budowlanych, aby nie uszkodzić ogrodzeń. 

 

Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borki- Paduchy – Etap I w 

ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiśniew” w 

drodze o nr geodez. działki 417/1, 418/1, 419/1 w miejscowości Borki-Paduchy. 

1) Sieć wodociągowa rozdzielcza włączona będzie do istniejącej sieci fi 110 PE 

zlokalizowanej w pasie drogi gminnej działki nr  368 w miejscowości Borki-Paduchy. 

Należy wykonać sieć wodociągową z rur fi 110/6,6 mm, PE 100 (SDR-17) PN-10 

łączonych metodą zgrzewania doczołowego o długości 74 m (zaznaczone na rysunku 

załączonym do SIWZ). Wodociąg należy układać na średniej głębokości osi rurociągu 

1,80 m poniżej poziomu terenu zgodnie z PB. Prace budowlane będą prowadzone 

metodą wykopową. Przewidziano częściową wymianę gruntu (50%). 

2) Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą następujące elementy: 

a) Zasuwy żeliwne kołnierzowe odcinające z klinem gumowym z kształtkami 

żeliwnymi ciśnieniowymi; 

b) Hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm, ułożone przy hydrantach o 

powierzchni 1,0 x 1,0 m płyty chodnikowe betonowe na posypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem. 

3) Zamówienie obejmuje także: 

a) Opracowanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu; 

b) Wykonanie płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej; 

c) Wykonanie badań bakteriologicznych; 

d) Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami; 

e) Odtworzenie uszkodzonej nawierzchni drogi. 

Obsługa geodezyjna w zakresie Gminy Wiśniew. 

 

IV. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA składanie ofert częściowych 

 

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA składania ofert wariantowych 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie  

Zadanie 1 – w terminie trzech tygodni od podpisania umowy 

Zadanie 2 – do 30 września 2019 roku 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu. 

       Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia sektorowego, jeżeli nie wystąpi którakolwiek z 

przesłanek/okoliczności wskazanych w §13.  Regulaminu Udzielania Zamówień Gminy 

Wiśniew. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, 



Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Weryfikacja spełnienia 

tego warunku dokonana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. 

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Weryfikacja spełnienia 

tego warunku dokonana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, 

że będzie dysponował co najmniej po jednej osobie, która będzie pełnić funkcję kierownika 

budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w 

specjalności: sanitarnej. 

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej nie precyzuje żadnych wymagań. 

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości: 

Zadanie 1 - 5.000 zł (słownie: pięć  tysięcy złotych zero groszy); 

Zadanie 2 – 500 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy). 

 

IX.    KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 

 

1. Cena – waga kryterium 80 pkt 

Sposób obliczania: 

  

P k1   = (Cn / Cr) * 80 pkt 

 

P k1   - ilość punktów dla kryterium 

Cn    - najniższa oferowana cena 

Cr    - cena oferty rozpatrywanej  

2. Okres gwarancji w zakresie wykonanych robót budowlanych – waga kryterium 

20 pkt 

Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może 

być krótszy niż 36 miesiące. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 60 miesięcy 

lub dłuższy otrzyma maksimum 20 pkt.  

W pozostałych przypadkach punktacja będzie obliczana następująco:  

P k3   = (OgRBo – 36) / (60 – 36) * 20 pkt 

 

P k3   - ilość punktów dla kryterium 

OgRBo  - okres gwarancji zaoferowany przez wykonawcę. 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Wiśniew ul. Siedlecka 

13, w kancelarii pokój nr 4 piętro II, w terminie do dnia 14-08-2019 roku, 

do godziny 10:00 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Ustala się, że składający ofertę pozostaje z nią  związany przez 30 dni. Bieg terminu 

związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 


