
 

 

 
 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla 

zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro w trybie konkursu ofert na roboty budowlane, znak sprawy 

nadany przez Zamawiającego: 28/WS-12/pp-14/10/13 na zadanie pn:  

 

„Wymiana sieci wodociągowego w ul. Kraszewskiego w Dębicy” 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Zakres robót obejmuje: 

 

Wykonanie przewodu wodociągowego PE lub PCW dn 110 PN 10 wraz z przyłączami znajdującymi się  

w pasie drogowym. 

 

2. Zakres zamówienia: 

- sieć wodociągowa PE (PCW) dn 110 PN 10 - łącznie 260 m; 

- przyłącza wodociągowe PE dn 40 m - łącznie 9 szt.,  38 m; 

- w tym przewiert i rura ochronna PE dn 110*5,3  - po 6m – 4 szt. łącznie 24 mb;   

- włączenie za pomocą opaski OPF 110/32 – 9 szt. 

- przełączenie przyłączy; 

- połączenie z istniejącym wodociągiem;  

- montaż hydrantu podziemnego p-poż – 1 komplet; 

- wykonanie skrzyżowań z istniejącą siecią, gazową, teletechniczną, itp.  - z zastosowaniem wymaganych rur 

ochronnych  wg mapy;  

- uzyskanie pisemnych protokołów odbioru od użytkowników innego uzbrojenia podziemnego;  
- rozebranie chodnika i odtworzenie nawierzchni nie wchodzi w skład zadania. 
 

Ponadto zamówienie obejmuje: 

- roboty ziemne w zakresie niezbędnym do wykonania w/w sieci wodociągowej; 

- wykonanie podsypki pod rurociągi i przewody; 

- wykonanie obsypki rurociągów i przewodów z zagęszczeniem warstwami; 

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami co 25 do 30 cm gruntem pochodzącym z wykopów lub 

ukopu wraz z konieczną wymianą lub odziarnieniem gruntu w celu uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia tj. co najmniej 98% według Proctora w drodze i w chodniku, a w terenach zielonych co 

najmniej 95% w skali  Proctora; 

- wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku; 

- przywrócenie terenu budowy i terenu sąsiadującego z terenem budowy do stanu sprzed robót; 

- opracowania projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu bioz” o ile to jest konieczne;.  

- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej; 

-obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Operat powykonawczy Wykonawca 

dostarczy w wersji papierowej w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji cyfrowej – format DXF 2000; 

- przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty zgodnie z projektem – 

czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych; 

- wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z 

opłatami; 

- wykonanie projektu organizacji ruchu o ile to konieczne; 

- informowania Inwestora o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót;  

- ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego 

materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków 

technicznych;  



 

 

- uporządkowanie placu budowy; 

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 

kosztami utylizacji; 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca 

dostarczy po zakończeniu inwestycji pisemne oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do 

stanu pierwotnego, (za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku); 

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich 

zakończeniu przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu w wersji elektronicznej; 

- oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy; 

- utrzymane przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji; 

- wszystkie inne roboty niezbędne do wykonania zamówienia; 

- koszt czasowego zajęcia pasa ulicy u właściciela drogi ponosi Wykonawca. 

 

II. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po 

przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: do 15.11.2013r.  

IV. Kryterium oceny ofert: najniższa cena 

 

V. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 

Ofertę sporządzoną na załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

tj.: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35 pok. nr 1 Sekretariat lub 

przesłać listownie na adres Zamawiającego w terminie do: 25.10.2013r. do godz. 10:00. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Oferentom 

nie otwarte. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w 

dniu 25.10.2013r. o godz. 10:20 do siedziby Zamawiającego tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje 

najniższą cenę na wykonanie całości zamówienia. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania 

wszystkich jego uczestników. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.  

Ofertę należy zamieści w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, które będą: 

- zaadresowane na Zamawiającego; 

- posiadać oznaczenie: 

 

„Wymiana sieci wodociągowego w ul. Kraszewskiego w Dębicy” 

 

VI. Dodatkowe informacje.  

Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia udziela: 

- mgr inż. Andrzej Tokarczyk -  Kierownik Wydziału sieci Wod.- Kan. tel. 14 670 68 15 - odnośnie przedmiotu 

zamówienia 

- mgr inż. Monika Stec - Kierownik Działu Technicznego tel. 14 670 68 16 - odnośnie postępowania. 

  

VII. Wykaz  załączników. 

Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 -  mapa - zakres zadania 

Załącznik nr 3 -  wykaz robót 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

………………………….. 



 

 

 

 

 

 

....................................................  

      (pieczęć Oferenta) 

 

 

 

O  F  E  R  T  A 

 

 Ja niżej podpisany...................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz................................................................................................................... 

 

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro w trybie konkursu 

ofert na zadania pn.: 

 

„Wymiana sieci wodociągowego w ul. Kraszewskiego w Dębicy” 

 

oferuję realizację zamówienia za cenę: 

 

-  cena netto      ...............................................zł 

-  podatek VAT …….%    .............................................. zł 

-  cena brutto      ...............................................zł 

           

Słownie: 

...................................................................................................................................................………… 

 

 

Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie do 15.11.2013r. 

 

 

 

 

 

 

 

Data ...........................................              

 

.....……………………………........................ 

       (podpis i pieczątka Oferenta) 

Załącznik nr 1 

do postępowania 

28/WS-12/pp-14/10/13 


