
Nr sprawy: WiK/JRP/42/2014                                                  Dzierżoniów, dnia 22.12.2014 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Kili ńskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 
tel. centr. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 
Konto: BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 
NIP : 882-000-31-83 ;  REGON 890611183; 
http://www.wik.dzierzoniow.pl,  e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl 
Kapitał zakładowy: 49.157.000,00 zł. 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna, KRS: 0000064082. 
 
II. OKRE ŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony. 
 
III. PODSTAWA PRAWNA  
1. „Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielanych w celu 
wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych 
do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub 
dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją 
i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów”, zwany 
dalej w treści specyfikacji – „Regulaminem udzielania zamówień”. 
2. Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 
 
IV. OKRE ŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARU NKÓW 
ZAMÓWIENIA 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej 
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”. 
 
V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Nazwa zadania:  

 
„Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów w 
Zagórzu Śląskim”.  
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wyrównanie podłoża 12 zbiorników żelbetowych w Budynku Filtrów  
SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim przeznaczonych na filtry katalityczne, filtry węglowe oraz 
zbiorniki wody uzdatnionej, przed wykonaniem zasadniczej powłoki ochronnej. Powierzchnia ścian 
12 zbiorników przeznaczonych do wykonania prac naprawczych wynosi około 1200 m2. Naprawę 
powierzchni należy przeprowadzić materiałem – Nafufill KM 250 firmy MC-Bauchemie Sp. z o.o. - 
zaprawa typu (S)PCCII do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 dla 
powierzchni poziomych, pionowych i pułapowych, wliczana do współpracy statycznej oraz 
posiadająca klasę odporności ogniowej F120 (materiał niepalny klasy A1 wg PN-EN 13501). 
Aplikowana metodą natrysku na mokro bez warstwy szczepnej. Grubość warstw zaprawy wyniesie od 
6 do 60 mm, przy naprawach punktowych do 100 mm. Należy przestrzegać następującego zakresu 
grubości warstw: 
- minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm 
- maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 30 mm, 
- maksymalna łączna grubość warstwy = 60 mm. 



- maksymalna łączna grubość przy naprawach punktowych = 100 mm 
 
Zaprawę wyrównawczą, w przypadku większych nierówności podłoża zaleca się po naniesieniu, 
zatrzeć na ostro w celu zapewnienia lepszej przyczepności później nakładanego materiału 
powłokowego. 
Średnia grubość zaprawy Nafufill KM 250 do wyrównania podłoża po wcześniejszym skuciu starej 
wyprawy może wynieść ok. 3 cm. Minimalna grubość zaprawy możliwa do naniesienia dla zaprawy 
Nafufill KM 250 wynosi 6 mm. 
 
Przed rozpoczęciem prac naprawczych i zabezpieczających na zbiornikach należy dokonać 
sprawdzenia wymogu normowego wytrzymałości podłoża betonowego i poprawności jego 
oczyszczenia poprzez wykonanie m.in. pomiarów wytrzymałości betonu na odrywanie metodą „pull-
off”. Wymóg normowy dla pojedynczego pomiaru ≥ 1,0 MPa, oraz dla wartości średniej ≥ 1,5 MPa. 
Co najmniej 1 pomiar na 50m2 powierzchni ścian przeznaczonych do napraw. 
 
UWAGA: 

1. Zakres zamówienia musi być realizowany przy zachowaniu ciągłości dostawy wody do sieci 
wodociągowej.  

2. Wykonawca będzie realizować roboty budowlane na obiekcie równocześnie z robotami 
budowlanymi w ramach I etapu przebudowy,  realizowanymi przez Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD, ul. Młodych 
Energetyków 3, 59-916 Bogatynia, oraz B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska,  
ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański 
w ramach Kontraktu nr 4 pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, 
wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności. 
oraz II etapu przebudowy, realizowanymi przez Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa  
oraz ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komandytowa, ul. Bór 143/157, 42-202 
Częstochowa 
w ramach Kontraktu nr 17 pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap”, 
wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności. 

3. Wszystkie roboty muszą być prowadzone w uzgodnieniu z przedstawicielami wykonawców 
robót wymienionych w pkt 2. 

4. Wykonawca I etapu Przebudowy SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim jest w trakcie 
wykonywania robót przygotowawczych, polegających na odkuciu zarysowanych, 
obluźnionych i zanieczyszczonych chemicznie części betonu oraz tych pod którymi 
stwierdzono korozję zbrojenia, oraz na  oczyszczeniu metodą strumieniowo-ścierną przez 
piaskowanie na mokro powierzchni betonu oraz odsłoniętego zbrojenia z rdzy. 
 

VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
VII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE ŁNIAJ ĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYC H ORAZ 
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie 
będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 
 
IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 



Wymagany termin wykonania zadania: do 30 dni od dnia podpisania umowy. 
 
X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB U DOKONYWANIA 
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, 
spełniający warunki zawarte w rozdziale IV ust. 4.1 i 4.4 „Regulaminu udzielania zamówień” oraz 
inne warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
XI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych). 
 
XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium: 

• Cena    –    100 % 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 
25A, 58-200 Dzierżoniów. Oferta przetargowa - „Wykonanie robót przygotowawczych dla 
żelbetowych zbiorników na wodę znajdujących się w budynku filtrów SUW Lubachów w 
Zagórzu Śląskim przed wykonaniem wewnętrznej powłoki ochronnej”.  
Nie otwierać przed dniem 09.01.2015 r. godz. 12.00” należy składać w Sekretariacie WiK Spółki z 
o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w terminie do dnia 9.01.2015 r. do godz. 11.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.01.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie WiK Sp. z o.o. przy ul. 
Kili ńskiego 25A w Dzierżoniowie (sala posiedzeń na I piętrze). 
 
XIV. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  
w celu udzielania wyjaśnień są następujące osoby:   
• Aneta Nowak – Kierownik Jednostki realizującej Projekt w WiK Sp. z o.o w Dzierżoniowie w 

godz. 800 do 1400,  tel. 74/832-20-53, 
 
XVI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UMIESZCZO NO OGŁOSZENIE 
O ZAMÓWIENIU 
www.wik.dzierzoniow.pl 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Zarządu 
Spółki, bez podania przyczyn. 
  
 

Prezes Zarządu 
WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 


