Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWIK" Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty
tel/fax (055) 278-22-85, 278-20-32, e-mail: sekretariat@pewik.pl
REGON 170349995, NIP 581-00-05-078

Prabuty, dnia 3 listopada 2020 roku
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówień sektorowych, na:
„Rekonstrukcja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ulicy Sanatoryjnej i
Kuracyjnej w Prabutach”
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 15
82-550 Prabuty
NIP 581-00-05-078
tel. 055 2782 032, 055 2782 285
www.pewik.pl
1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem inwestycji jest rekonstrukcja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w
ulicy Sanatoryjnej i Kuracyjnej w Prabutach zgodnie z zapisami niniejszego Zaproszenia
do składania ofert oraz załącznikiem graficznym nr 1, który przedstawia planowane do
rekonstrukcji odcinki, ich długość i średnicę. Zawarte w załączniku graficznym dane dot.
długości a także średnicy, należy traktować jako pomocnicze i Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym.
2) Zakres prac obejmuje w szczególności:
 roboty przygotowawcze – między innymi: czyszczenie rurociągów samochodem
specjalistycznym WUKO, frezowanie ewentualnych obiektów uniemożliwiających
instalację rękawa, inspekcję TV przedwykonawczą.
 wykonanie ewentualnego rurociągu do awaryjnego przerzutu ścieków na czas
realizacji prac lub zapewnienie usługi asenizacyjnej w równoważnym zakresie.
 rekonstrukcja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopową w technologii rękawa z
włókna szklanego utwardzanego promieniami UV – opis technologii i wymagań w
ppkt 3 i zakresie przedstawionym w załączniku graficznym nr. 1.
 Otworzenie przykanalików.
 inspekcję TV powykonawczą.
3) Szczegółowy opis technologii i wymagań.
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Rękaw z włókna szklanego utwardzany promieniami UV tj. elastyczny rękaw wykonany z
tkaniny z włókna szklanego typu ECR nasączony żywicą poliestrową, utwardzany
promieniami UV musi spełniać wszystkie z następujących wymagań:
a) nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał
obcych,
nasączanie rękawa w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w
budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego,
barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni
jednakowa pod względem odcienia i intensywności,
moduł sprężystości krótkoterminowy dla rękawa z tkaniny z włókna szklanego średnia wartość nie mniejsza 16.500 MPa wg PN-EN ISO 178, sztywność obwodowa
nie mniejsza niż 4kN/m2
krótkotrwała wytrzymałość na zginanie (naprężenie zginające krótkotrwałe) nie
mniejsza niż 250 MPa wg PN-EN ISO 178,
krótkotrwała wzdłużna wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż
100 MPa wg PN-EN ISO 527-4:2000
współczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h – nie wyższy niż 1,3
potwierdzony badaniami
odporność chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°,
odporność na ścieranie nie wyższa niż 0,05 mm na 100 000 cykli (potwierdzona
poprzez tzw. Test Darmstadtski) wg DIN EN 295-3,
wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,
przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości
równomiernego utwardzenia rękawa,
szczelność kanału po renowacji,
utwardzony rękaw będzie przygotowany na przenoszenie wszelkich obciążeń a
istniejące stare rurociągi będą stanowiły jedynie tzw. szalunek tracony.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z zapisami niniejszego

zaproszenia oraz treścią zawartej umowy.
5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty zgodnie z najlepszą wiedzą
techniczną.
6) Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do
Zaproszenia.
7) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia
jego oferty do zawarcia umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego
Zaproszenia, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego.
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy.
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4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
 Wykonawca winien posiadać doświadczenie w realizacji, w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, co najmniej trzech zamówień na roboty
budowlane polegające na renowacji sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o
wartości co najmniej 100 000,00 złotych netto, w technologii rękawa
wzmacniającego z włókna szklanego, utwardzanego promieniami UV, w sposób
zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej,
3) Posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do
wykonania przedmiotowego zamówienia, tj.:
 Wykonawca winien dysponować osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika
budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności sanitarnej.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotowego zamówienia.
 Wykonawca winien wykazać, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej
działalności na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
5. Zawartość oferty.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia
2) Wykaz wykonanych robót – Załącznik nr 2 do Zaproszenia, potwierdzający posiadanie
wymaganego doświadczenia
3) Referencje, poświadczenia, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające
wykonanie zamówień, wskazanych w Wykazie wykonanych robót, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz informacją o ich prawidłowym ukończeniu
4) Wykaz osób – Załącznik Nr 3 do Zaproszenia - potwierdzający dysponowanie
Kierownikiem budowy posiadającym wymagane uprawnienia
5) Polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganego przez Wykonawcę
ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności
6) Kosztorys ofertowy
6. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
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1) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w
siedzibie zamawiającego – Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa
„PEWIK” Sp. z o.o., Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, tel. 55 278 20 32, e-mail:
sekretariat@pewik.pl. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Prezes Zarządu - Mariusz
Kubich.
2) Zamawiający dysponuje inspekcją TV odcinków przewidzianych do renowacji. Z inspekcją
można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego po uprzednim umówieniu telefonicznym.
3) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z warunkami zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem
przygotowywania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem lub emailem.
4) Zamawiający
udzieli
odpowiedzi
na
wszelkie
pytania
związane
z przeprowadzonym postępowaniem oraz zamieści je na stronie internetowej firmy
www.pewik.pl.
5) Zamawiający udziela odpowiedzi przed terminem składania ofert pod warunkiem, że
zapytanie zostanie skierowane nie później niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert.
7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
1) W ofercie należy podać cenę ryczałtową za całość zamówienia. Cena oferty zostanie
wyliczona przez Zleceniodawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie
zaproszenia do składania ofert i Załącznika graficznego nr 1.
2) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z Zaproszenia do składania ofert oraz Załącznika graficznego nr 1.
3) Kosztorys ofertowy należy wykonać metodą kalkulacji szczegółowej.
4) Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT 23 %, brutto,
5) Cena ofertowa jest ceną podaną na Formularzu ofertowym – Załącznik 1 do Zaproszenia,
6) Cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy.
8. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100 %.
9. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione
wymagania udziału w postępowaniu, zgodnie z określonym kryterium wyboru.
10. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na Formularzu
ofertowym,
2) Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w
Prabutach, ul. Kwidzyńska 15, w sekretariacie, w terminie do 17.11.2020
do godz. 10.00
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Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego
oraz napis:
„ NIE OTWIERAĆ”
„Rekonstrukcja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ulicy Sanatoryjnej i
Kuracyjnej w Prabutach”
4) Oferta otrzymana po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu do jej składania.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.11.2020 roku o
godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego.
12. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
1) Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania i warunki udziału postępowaniu,
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z podaniem ceny wybranej oferty zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.pewik.pl
3)

14. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
1) Zamawiający wezwie Wykonawcę na podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego,
2) Warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie oświadczenia kierownika budowy
wraz z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i dokumentów potwierdzających przynależność do
właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty,
dotyczące osoby, która będzie sprawowała funkcję Kierownika budowy,
3) Nieusprawiedliwione nie stawienie się Zleceniobiorcy w wyznaczonym terminie będzie
równoznaczne z odstąpieniem Zleceniobiorcy od podpisania umowy.
Mariusz Kubich
Prezes Zarządu
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Dokumentacja w załączeniu:
1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Wykaz robót
3. Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Wykaz osób
4. Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Wzór umowy
5. Załącznik graficzny nr 1 ( część a,b,c)
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