
Strona 1 z 2 

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 

ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice 

Województwo Śląskie 

 

ogłasza przetarg otwarty na roboty budowlane: 

 

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oczyszczania wód popłucznych  

w Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach” 

 

Postępowanie numer 5/2018 

Data publikacji ogłoszenia i SIWZ: 16.11.2018 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.: 

- należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed 

terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej dwóch zamówień na roboty 

budowlane, których przedmiotem była budowa lub 

rozbudowa instalacji oczyszczania wód popłucznych, 

każde o wartości co najmniej 300.000 (słownie: trzysta 

tysięcy) zł, 
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c) brak przesłanek do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

d) spełnianie pozostałych wymagań określonych w SIWZ przez 

Zamawiającego. 

Kryteria oceny ofert: 1. Cena – waga 60% 

2. Dobowa maksymalna przepustowość instalacji [m3] – waga 

20% 

3. Procentowe zmniejszenie ilości wód popłucznych – waga 

20% 

Termin związania ofertą: 30 dni 

Osoby uprawnione do 

kontaktu: 

Pani Anna Kania 

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: 1. Etap I 

Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji w oparciu 

o dane z programu funkcjonalno-użytkowego, parametry 

wody i dane z wizji lokalnej istniejącej stacji uzdatniania 

wody. Termin realizacji zadania – 30 dni od podpisania 

umowy. 

2. Etap II 

Wykonanie instalacji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

wraz z jej uruchomieniem. Termin realizacji zadania – 30 

kwiecień 2019 r. 

Miejsce i termin składania 

ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie lub przesłać na adres 

Zamawiającego nie później niż do dnia 5 grudnia 2018 r. 

godz. 9.30. 

O terminie złożenia oferty świadczy data i godzina jej wpływu do 

siedziby Zamawiającego. 

 


