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Zawiercie, 18.01.2016r. 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 

1. Zamawiający 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu,  

42 – 400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2; tel. (32) 67 220 17/18; fax (32) 67 010 49; 

www.rpwikzawiercie.pl 

2. Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano – wykonawczego sieci 

wodociągowej rozdzielczej w ul. Królowej Jadwigi w Zawierciu, wraz z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę wodociągu rozdzielczego lub dokonania 

zgłoszenia budowy 

2) Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oświadczenia są załącznikami do 

zaproszenia.  

3. Tryb udzielenia zamówienia: 

1) Przetarg nieograniczony, przeprowadzony w formie elektronicznej z zastosowaniem 

platformy aukcyjnej PROe.biz, zakończony aukcją.  

2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w RPWiK  

Sp. z o.o. w Zawierciu (dostępny na stronie internetowej www.rpwikzawiercie.pl). 

3) Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera zaproszenie.   

4. Oferty częściowe: 

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 

5. Termin wykonania zamówienia: 

Do dnia 31 maja 2016r. 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

1) Wiedza i doświadczenie: 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania warunku dokonana 

zostanie na podstawie oświadczenia. 

2) Potencjał techniczny: 
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Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania warunku dokonana 

zostanie na podstawie oświadczenia. 

3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą wymagane przez obowiązujące przepisy 

uprawnienia do projektowania sieci wodociągowych, będącą członkiem izby zrzeszającej 

inżynierów budownictwa oraz posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej 

4) sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania warunku dokonana 

zostanie na podstawie oświadczenia. 

7. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. 

1) W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenia 

– załącznik nr 1 i załącznik nr 2, 

2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu: 

a) oświadczenie – załącznik nr 1 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

8. Wadium: 

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. 

9. Kryterium oceny ofert: 

Wygrywa oferta z najniższą ceną. 

10. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Oferty składa się w formie elektronicznej wypełniając odpowiednie pola w formularzu 

platformy elektronicznej lub wpisując dane do pól w formularzu i dodając załączniki. 

2) Postępowanie zakończone jest aukcją elektroniczną, która rozpocznie się w dniu 

01.02.2016r. o godzinie 12.00. 

3) Szczegółowy przebieg rund postępowania zawiera zaproszenie. 

11. Termin związania ofertą: 

30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

Osoba do kontaktu: 
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Paweł Leks; e-mail: pawel.leks@rpwikzawiercie.pl; tel. (32) 67 220 17 wew. 49 

13. Dołączenie do postępowania: 

1) Korzystanie z platformy aukcyjnej PROe.biz jest bezpłatne. 

2)Zainteresowani złożeniem oferty proszeni są o przesłanie e-maila na adres: 

pawel.leks@rpwikzawiercie.pl z następującymi danymi: nazwa handlowa firmy, adres firmy, 

NIP firmy, adres e-mail, na który wysłane będzie zaproszenie, imię i nazwisko osoby do 

kontaktu w sprawie zamówienia i numer telefonu – zaproszenie zostanie wysłane przez 

Zamawiającego. 

3) zainteresowani złożeniem oferty mogą samodzielnie się zarejestrować poprzez 

uaktywnienie linku znajdującym się pod przedmiotowym ogłoszeniem o zamówieniu (lista e-

postępowań). Nastąpi wówczas przekierowanie na stronę gdzie będzie można zapoznać się z 

zaproszeniem do postępowania i dokonać rejestracji).  

4) Do zaproszenia dołączona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz  

z wszystkimi załącznikami.  

5) Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 1 lutego 2016r. O godzinie 1200 dojdzie do rozpoczęcia  

rundy aukcyjnej. Wszystkim uczestnikom zostanie ujawniona najniższa cena. W ciągu 

następnych 15 minut poszczególni uczestnicy aukcji mogą własną ofertę tylko obniżać. 

6) Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu aukcji zawiera zaproszenie. 

 

 


