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Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa im. dr Jana Wyżykowskiego  
w Lubinie przy ul. Krupińskiego 45 tel. 76-842-27-37, ogłasza przetarg nieograniczony 
ofertowy na: 



 
 Wymiana sieci wodociągowej z hydroforni do wieżowców wraz z przyłączami w 

systemie zaprojektuj - wybuduj 
 

          

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana sieci  wodociągowej 
z hydroforni do wieżowców wraz z przyłączami. 
Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń 
na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej i wykonania robót. 
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami może być montowana technologią wykopu 
otwartego jak również technologią bez wykopową (przewiert sterowany) bądź w 
technologii mieszanej. 
Inwestor posiada plan sytuacyjny istniejącej sieci (do wglądu w siedzibie SMLW) 
a) Roboty należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego  

dokumentacją projektową, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką 
budowlaną, a także wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w 
czasie budowy, 

b) Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 160, PE 110, PE 90,  montaż 
2 hydrantów, wykonanie 2 przyłączy do wieżowców (w 2015 r., wykonano jedno 
przyłącze do Sztukowskiego 9-13) a (w 2021 r wykonano przyłącze do 
Budowniczych LGOM 51-53) wraz z zasuwami odcinającymi, oraz wymianą 
armatury do wodomierzy (podliczników), wraz z przepięciami, łączna długość sieci 
wraz z przyłączami – około 280 m. 

c) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego 
oznaczenia, a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania 
miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie instrukcjami i przepisami BHP, 

d) Uporządkowanie terenów sąsiadujących, a także usunięcie wszelkich urządzeń 
związanych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia 
zakończenia robót, 

e) Kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, w tym 
protokołów niezbędnych przy odbiorze,  

f) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w 
trakcie realizacji robót utrudniających komunikację, Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć bezpieczne przejście, 

g)  Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego 
nadzoru budowlanego oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych 
ustawą, 

h) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, 
i) Prowadzone roboty nie mogą powodować przerwy w dostawie wody. 

 
 
 

Termin wykonania: do 30.11.2021r. 
 



Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 10 000,00 zł                    
(dziesięć tysięcy złotych) 
   na konto Spółdzielni w terminie do 30.08.2021 roku do godz. 900. 
Jeżeli oferent, który wygrał przetarg wycofa lub zmieni ofertę po rozstrzygnięciu   przetargu 
lub uchyli się od podpisania umowy, traci prawo do wpłaconego wadium.                                              
Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu następuje bezzwłocznie po    
rozstrzygnięciu przetargu nie później jednak, niż do trzech dni roboczych. Zwrot wadium 
oferentowi, który wygrał przetarg następuje zgodnie z postanowieniami umowy. 
 

II. Oferta powinna zawierać: 
 
1. Nazwę i siedzibę oferenta. 
2. Wypis z KRS lub wypis z CEIDG uwzględniający profil działalności wydany bądź 

wygenerowany w terminie nie krótszym jak 3 miesiące przed wyznaczonym 
terminem przetargu. 

3. Dokumenty potwierdzające wiarygodność ekonomiczną oferenta, a mianowicie: 
a) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, 
b) Aktualne zaświadczenie z ZUS. 
4. Dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną oferenta, a mianowicie: 
a) Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót, 
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień do wykonania 

projektu wraz z zaświadczeniem PIIB 
c) Wykaz robót w zakresie zgodnym z przedmiotem przetargu zrealizowanych w okresie 

5 lat, lub w okresie istnienia firmy, wraz z zaświadczeniami o dobrym wykonaniu 
najważniejszych robót (lista referencyjna robót) 
Wykaz ten powinien zawierać: 
- daty wykonania robót, 
- miejsce wykonania robót, 
- nazwę i adres zleceniodawcy, 
- stwierdzenie, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i właściwie zakończone, 

c) Charakterystyka technicznego wyposażenia będącego w dyspozycji wykonawcy,  
a niezbędnego do wykonania robót, 

5. Cenę netto i brutto za wykonanie usługi wraz  
z kosztorysem ofertowym. 

6. Wskaźniki cenotwórcze dla robót nieprzewidzianych. 
7. Termin wykonania usługi. 
8. Potwierdzenie o wniesieniu wadium. 
9. Aktualne atesty i certyfikaty na zaproponowane do wbudowywania materiały. 
10. Warunki płatności. 
 

 UWAGA! 
Kserokopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność.                          
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  oferenta 
(zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorstw). 

II. Ustalenia formalne: 
 



1. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Dział Techniczny SML-W przy  
ul. Krupińskiego 45 w Lubinie telefonicznie pod numerem 76-842-27-37 w godzinach od 
1100do 1200. 

2. Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni adres jw. w zamkniętych kopertach  
z zaznaczeniem jakiego zamówienia dotyczy. Termin składania ofert upływa w dniu 
30.08.2021 roku o godzinie 1000 . 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2021 roku o godzinie 1030 w siedzibie Spółdzielni                  
bez udziału oferentów. 

4. Oferenta obowiązuje wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł. płatne przelewem na 

konto Spółdzielni: SANTANDER BANK POLSKA S.A. Lubin  76 1090 2082 0000 0005 4600 

3452. 
5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez 

podania przyczyn, że przetarg nie został rozstrzygnięty.   
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wszystkich uczestników 

przetargu pisemnie po  rozstrzygnięciu przetargu. 
7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali 
zamówienia lub wykonali je z nienależytą staranności, 
b) Wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których 
upadłość ogłoszono, 
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem 
zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 
d) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, 
e) Wykonawców, których oferta wpłynęła po terminie. 
8. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana. 
9. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego Wykonawcę 

podając uzasadnienie. 
10. Zarząd ma prawo w każdym momencie unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,  

a  Wykonawcom nie będzie przysługiwało prawo wniesienia roszczeń z tego tytułu. 
11. Przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu wyboru oferty, Zarząd może przeprowadzić  

z Wykonawcami negocjacje cenowe w prawie udzielenia upustów od ceny 
zaproponowanej w ofercie. 

12. Oferent kwestionujący prawidłowość przebiegu przetargu może złożyć odwołanie do 
Zarządu Spółdzielni w terminie 5 dni roboczych od stwierdzenia uchybienia nie później 
jednak niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze wykonawcy. Odwołanie wymaga 
formy pisemnej i uzasadnienia. 

13. Zarząd rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego wniesienia 
 i o podjętej decyzji powiadamia oferenta, który złożył odwołanie. 

14. Ostatecznego wyboru oferenta dokonuje Zarząd Spółdzielni. 
15. Oferent, który wygrał przetarg traci prawo do wpłaconego wadium, jeżeli uchyla się od 

podpisania umowy i umowy tej nie podpisze w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia  
o jego wyborze. 
 

III. Kryterium wyboru ofert: 
 



 

L.P. Opis kryterium waga 

1. Cena oferty 90 % 

2. Gwarancja 10 % 

 
 

IV. Ogólne warunki umowy: 
 
Umowa wg załączonego wzoru  - załącznik nr 1. 
 
 

                                                                      Zatwierdził: 
 
 
 Lubin 16.08.2021 r. 
 

 

 

 

 

 


