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Ostróda, dnia 07.03.2023r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2023/TS 

I. ZAMAWIAJĄCY  

PWiK Ostróda Sp. z o.o.  
Tyrowo 104 
14-100 Ostróda 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: Montaż wodociągu Ø110, Ø160, Ø250, Ø400 metodą bezwykopową – 
przewiert sterowany w Ostródzie. 

Specyfikacja zamówienia: 

Obiekt: DN110 - 219 m, DN160 – 108 m, DN250 – 157m, DN400 – 36 m.  

Ilość:  ok.  578 mb.  
Zakres prac/dostawy/roboty budowlanej: Bezwykopowy montaż wodociągu Ø110, Ø160, Ø250, Ø400 – 
przewiert sterowany. 
 

 

 
Zakres prac po stronie Wykonawcy: 

• wykonanie montażu nowego wodociągu metodą bezwykopową – przewiert sterowany, zgodnie z 
dokumentacją techniczną i w ustalonym z Zamawiającym terminie. 

• uporządkowanie terenu po zakończeniu prac 

 
Zakres prac po stronie Zamawiającego:  

• pozwolenia, uzgodnienia na zajęcie pasa drogowego oraz organizacja ruchu, 

• przygotowanie komór: startowej i końcowej, 

• umożliwienie dostępu do wody, 

• dostawa rur, 

• obsługa geodezyjna. 
 

Termin realizacji:  
marzec - grudzień 2023r. (prace będą prowadzone w 4 oddzielnych 
inwestycjach) 

Gwarancja: 60 miesięcy 
Dodatkowe informacje:  

− Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP oraz wszelkie szkody 
powstałe podczas realizacji zadania, 

− Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dostarczy wykaz osób które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Minimum dwie osoby 
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uczestniczące w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia do obsługi wiertnic dla 
technologii bezwykopowych, w tym jedna osoba w klasie II (dołączyć). 

− W ciągu ostatnich 2 lat zrealizował zamówienia polegające na montażu bezwykopowym wodociągu 
przewiertem sterowanym minimum 2000 mb długości, o średnicach 110mm i 315mm. Wykonawca 
przedłoży stosowne dokumenty poświadczające wykonania takich prac z danymi kontaktowymi 
umożliwiającymi weryfikację, 

− Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości 100 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego 
przez zamawiającego warunku (poświadczenie z banku). 

− Posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej w wysokości min. 2 000 000,00 zł (dołączyć). 

− Roboty rozpoczną się po ustaleniu harmonogramu z Zamawiającym, 

− Wykonawca odpowiada za zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji zadania, 

− Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub cena 
ta będzie rażąco niska. 

 

Osoba do kontaktu: 

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela: 

Paweł Sarnecki t. 607 202 044 e-mail: p.sarnecki@pwik.ostroda.pl 

 
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferta powinna być stworzona w g wzoru formularza załączonego do niniejszego zapytania. Do wzoru 
formularza Wykonawca winien dołączyć referencje wykonanych prac metodą przewiertu sterowanego.  

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
p.sarnecki@pwik.ostroda.pl; faksem na nr 89 670 99 26, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 
adres: Tyrowo 104, 14-100 Ostróda do dnia 20.03.2023r do godz. 9:00. 
2. Otwarcie ofert w dniu 20.03.2023r o godz. 10:00, o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający 
powiadomi Oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej www.bip.pwik.ostroda.pl.  

V. OCENA OFERTY 
Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:  
Cena – 100 % 

VI. ZAŁĄCZNIKI 
 Wzór formularza ofertowego 

 

http://www.bip.pwik.ostroda.pl/

