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Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 
ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice 

Województwo Śląskie 
 

ogłasza przetarg otwarty 

na roboty budowlane p.n.: 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej dla części sołectwa Żernica – etap II” 

 

Postępowanie numer 2/2017 

Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 5.06.2017 r. 

 
Tryb zamówienia: przetarg otwarty, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych w Pilchowickim 

Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. 

Adres strony internetowej, na 
której będą dostępne materiały 
przetargowe: 

www.ppk.pilchowice.pl 

Inne zasady uzyskania 
materiałów przetargowych: 

pisemny wniosek przesłany Zamawiającemu 

Warunki udziału w 
postępowaniu: 

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień 

b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego 

zobowiązania podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

tzn.: 

- w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania 

ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonanie należycie co najmniej dwóch zamówień na 

roboty budowlane, których przedmiotem była budowa 

kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 1 km 

- dysponowanie osobą, która będzie mogła pełnić funkcję 
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Kierownika Budowy (w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane), posiadającą udokumentowane następujące 

kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 

oraz uprawnienia: pełnienie funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

– minimum 3 lata, uprawnienia w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub ważne 

uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych 

przepisów lub uprawnienia równoważne według 

przepisów kraju ich uzyskania, posługiwanie się językiem 

polskim biegle w mowie i piśmie 

- dysponowanie sprzętem zapewniającym odpowiednią 

realizację zamówienia: co najmniej 2 komplety obudów do 

wykopów wąskoprzestrzennych, 1 maszyna do układania, 

1 walec drogowy, 1 samochód do transportu asfaltu, 1 

dźwig samochodowy o udźwigu umożliwiającym 

bezpieczny transport, załadunek i rozładunek 

prefabrykatów kanalizacyjnych, 1 koparka 

c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn.: 

- w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

osiągnięcie średniorocznych przychodów netto ze 

sprzedaży w wysokości co najmniej 5.000.000 (słownie: 

pięć milionów) zł 

- posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej 

w wysokości co najmniej 2.000.000 (słownie: dwa 

miliony) zł 

d) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia 

e) spełnienie wymagań określonych w specyfikacji. 

Kryteria oceny ofert: 1. cena – waga 100% 

Termin związania ofertą: 30 dni 

Wadium: 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) zł 

Osoby uprawnione do Pani Anna Kania 
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kontaktu: w godz. 9:00 – 13:00  w dni robocze (poniedziałek – piątek) 

Tel.: +48 (32) 332-7158  

Faks: +48 (32) 332-7158 

E-mail: ppk@pilchowice.pl 

Termin wykonania zamówienia: 31 marca 2018 r. 

Miejsce i termin składania 
ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie lub przesłać na adres 

Zamawiającego nie później niż do dnia 20 czerwca 2017 r. 

godz. 09.30. 

O terminie złożenia oferty świadczy data i godzina jej wpływu do 

siedziby Zamawiającego. 

 


