
                  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 
 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,  
 tel. 83 342 60 71,     fax. 83 342 29 13,      e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony na:   
BUDOWĘ  KANAŁU ŚCIEKOWEGO W   UL. JÓZEFA CHŁOPICKIEGO 

       W  BIAŁEJ  PODLASKIEJ. 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  kanalizacji ściekowej w ulicy Józefa Chłopickiego  z: 
 -  rur PP X- Streame SN 8  o średnicy 200mm  - długość  122,20 m ; 
                                 -  studni rewizyjnych PVC o średnicy 425mm z włazem 40T- szt. 1, 
                                 -  studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy 1200mm z włazem 40T- szt.2, 
 Po wykonaniu prac budowlanych należy wykonać: 
-  teleinspekcję kanału ściekowego  (wydruki + płyta CD),  
-  inwentaryzację geodezyjną  - 4 egz. 
CPV: 45.00.00.00-7,   45.20.00.00-9,   45.23.11.00-6,   45.23.11.10-9,   45.23.21.30-2. 
 
II.  WARUNKI  UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  
    OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  spełniają warunki dotyczące: 
         a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie  
             odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  
             posiadania   
         b) posiadania wiedzy i  doświadczenia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.                        
             W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  wykonać, w okresie     
             ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia   
             działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 2 kilometry  kanalizacji ściekowej 
             o średnicy nie mniejszej niż  Ø 200mm.  
             Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane   
             należycie. 
         c) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie   
             niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
             posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 500 000 PLN                        
            (pięćset tysięcy złotych). 
           e) wniosą  wadium, 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  nie podlegają  wykluczeniu  
    z  postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu  
na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.  
Wadium w wysokości  2 000 PLN należy wnieść do dnia  14.05.2013r. do godziny 1200. 
Kryterium oceny ofert:  cena – 100% 
Termin składania ofert:  14.05.2013r. do godziny 1200 
Miejsce składania ofert:  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. 
ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 200. 
Termin otwarcia ofert:  14.05.2013r. ,  godzina 1205 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
Termin wykonania zamówienia -  30 dni od daty podpisania umowy. 
Termin związania ofertą 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
Osoba upoważniona do kontaktów : Andrzej Gogłuska       telefon:  83   342 60 71 wew. 36  kom 665 164 115 
e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl                                          Fax:  83   342 29 13 
Specyfikację można odebrać w siedzibie Zamawiającego. 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
http:// www.bwikwodkan.pl                     


