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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
UWAGA: 

Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 

Roboty budowlane              Dostawy Usługi 

SEKCJA I: Zamawiający 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego 
 

Nazwa 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów 

Marek Luboński 

Adres 

ul. Warzywna 3 

Kod pocztowy 

95-200 

Miejscowość 

Pabianice 

Województwo 

Łódzkie 

Telefon 

(42) 22-59-176 

Faks 

(42) 22-59-170 

Poczta elektroniczna (e-mail) 

mlubonski@zwik.pabianice.pl 

Adres internetowy (URL) 

www.zwik.pabianice.pl 

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje 

Taki jak w pkt. I.1  

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia 

Taki jak w pkt. I.1  

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Taki jak w pkt. I.1  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Opis 

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 
„Przebudowa rowu r-d/6 zlokalizowanego w Pabianicach na odcinku 656 m od wylotu rowu do rzeki Dobrzynki w hm 
0+00 do hm 6,56 polegająca na uszczelnieniu koryta rowu płytami pełnymi.” 

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem jest:  
- odmulenie dna rowu oraz przepustów i syfonu na całej długości uszczelnianego odcinka (L=656 m) do rzędnej zgodnie 
z przekrojem podłużnym rowu; 
- demontaż istniejących płyt ażurowych na dwóch skarpach na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 
m z wyłączeniem syfonu); 
- uszczelnienie lewej skarpy rowu płytami betonowymi o wym. 0,50 x 0,50 z 0,07 m na podsypce z chudego betonu 
grubości 10 cm pasem 1,00 m na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 m z wyłączeniem syfonu); 
- uszczelnienie prawej skarpy rowu płytami betonowymi o wym. 0,50 x 0,50 x 0,07 m na podsypce z chudego betonu 
grubości 10 cm pasem 1,00 m na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 m z wyłączeniem syfonu); 
- palikowanie szpilkami stalowymi Ø 8 mm o długości 1,0 m (przyjęto 2 szt. na płytę); 
- pozostały obszar skarpy należy obsiać kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 
30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, warstwy oraz pochylenia skarp), 
w okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
W ramach projektowanego zakresu prac powstanie ziemny rów otwarty o przekroju poprzecznym trapezowym 
z zachowaniem naturalnych spadków terenu umożliwiających swobodny odpływ wód ciążących do rowu: wody 
doprowadzane poprzez sieć ciążących rowów melioracyjnych, wody opadowe wprowadzone w sposób zorganizowany 
oraz wody gruntowe i drenażowe. 
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Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 roku  

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw 

Pabianice  

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE            TAK 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

NIE                 TAK 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia 
Przedmiotem robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem jest:  
- odmulenie dna rowu oraz przepustów i syfonu na całej długości uszczelnianego odcinka (L=656 m) do rzędnej zgodnie 
z przekrojem podłużnym rowu; 
- demontaż istniejących płyt ażurowych na dwóch skarpach na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 
m z wyłączeniem syfonu); 
- uszczelnienie lewej skarpy rowu płytami betonowymi o wym. 0,50 x 0,50 z 0,07 m na podsypce z chudego betonu 
grubości 10 cm pasem 1,00 m na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 m z wyłączeniem syfonu); 
- uszczelnienie prawej skarpy rowu płytami betonowymi o wym. 0,50 x 0,50 x 0,07 m na podsypce z chudego betonu 
grubości 10 cm pasem 1,00 m na całej długości uszczelnianego odcinka (L=632 m z wyłączeniem syfonu); 
- palikowanie szpilkami stalowymi Ø 8 mm o długości 1,0 m (przyjęto 2 szt. na płytę); 
- pozostały obszar skarpy należy obsiać kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 
30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, warstwy oraz pochylenia skarp), 
w okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
W ramach projektowanego zakresu prac powstanie ziemny rów otwarty o przekroju poprzecznym trapezowym 
z zachowaniem naturalnych spadków terenu umożliwiających swobodny odpływ wód ciążących do rowu: wody 
doprowadzane poprzez sieć ciążących rowów melioracyjnych, wody opadowe wprowadzone w sposób zorganizowany 
oraz wody gruntowe i drenażowe. 

 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania 

Okres w miesiącach i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) 

lub: Data rozpoczęcia od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 roku 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) Wymagania dotyczące wadium. 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 200 zł, słownie sześć tysięcy złotych. 
Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 15.05.2018 r do godziny 1100. 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy 

spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne. 

A) Spełniają warunki określone w § 52 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi a w 
szczególności: 
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień; 
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 52 i § 54 Regulaminu 

Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi. 
B) Wykonają zamówienie w od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 roku. 
C) Zaakceptują termin płatności – minimum 21 dni od daty otrzymania oryginału każdej faktury. 
D) Zaakceptują okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty przekazania do eksploatacji.  
E) Sporządzą kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o załączony przez Zamawiającego kosztorys nakładczy 

z zachowaniem tych samych pozycji katalogowych oraz podziału na poszczególne części i działy.  
F) Wykażą się doświadczeniem przy wykonywani minimum 3 prac w rodzaju zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia 

wykonanych u różnych inwestorów w okresie ostatnich 5 lat. 
G) Posiadają uprawnienia do wykonywania tego typu czynności poprzez przedstawienie uprawnień budowlanych osoby 

(lub osób) w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia do kierowania tego typu pracami. 
 

SEKCJA IV: TRYBY 
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IV.1) tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony  

IV.1.2 Kryteria oceny ofert 

A)  Najniższa cena 

lub 

B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi: 

  -  % 

  -  % 

  -  % 

IV.1.1) Informacje administracyjne 

IV.1.2) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień 

Dostępne do 15/05/2018 r 

Cena (o ile dotyczy) – 

IV.1.3) Termin składania ofert 

Data 15/05/2018 r 

Godzina 11:00 

IV.1.4) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) 

Do / / lub miesięcy i/ lub 30 dni od ostatecznego terminu składania 

ofert 

IV.1.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 

Data 15/05/2018 Godzina 11:15 

Miejsce: w siedzibie Zamawiającego 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE 

V.1) Data ogłoszenia 23/04/2018 r 

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

Podpis Zarządu 


