
 

 

DT.240.1.6.2021                                                                                Ełk;  01.04.2021r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa: 

PRZEDSIĘBIORSTWO  

WODOCIĄGÓW  

 I  KANALIZACJI  SPÓŁKA z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 

w sprawach  merytorycznych 

 Janusz Gałaszewski tel. 500101318;  

 Cezary Woźniak tel. (87) 621-84-22; 

w sprawach  formalno- prawnych. 

 Grażyna Markowska   tel. 87 621-84-19   

Adres:   ul. Suwalska 64 Kod pocztowy : 19-300  

Miejscowość 

                                 EŁK 

Województwo 

WARMIŃSKO - MAZURSKIE 

Tel.     87  610-36-70    621-84-00    Fax       87 610-23-71 

Poczta elektroniczna (e-mail) 

sekretariat.pwik@elk.com.pl 

Adres internetowy (URL) 

www.pwik.elk.com.pl 
 

2. TRYB ZAMÓWIENIA 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE  WEDŁUG REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO UDZIELANIA 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO 
 

3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 
WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO ZASTĘPCZEGO NR 1G ORAZ 

LIKWIDACJI STUDNI NR 12 NA TERENIE KOMUNALNEGO UJĘCIA WODY MIASTA 

EŁKU 

4.2 Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu studziennego  nr 1G oraz likwidacja 

nieeksploatowanej studni  nr 12  na terenie Komunalnego Ujęcia Wody miasta Ełku. 

 kod CPV-  :      45 26 22 20-9 –wiercenie studni wodnych 

4.3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: 

1) otworu studziennego zastępczego  nr 1G o planowanej głębokości ok. 30 m na terenie 

Komunalnego Ujęcia Wody miasta Ełku według projektu robót geologicznych 

stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ;  

2) pompowań  próbnych  wykonanych przy pomocy urządzeń Wykonawcy; 

3) obudowy studni (komora o H=2,0m z kręgów żelbetowych DN 2000mm, izolowanych 

wodoszczelnie w płaszczyznach pionowych i poziomych, z płytą żelbetową, 

demontowaną, z trzema uchwytami do zawiesi dźwigowych, z otworem pasującym do 

włazu o wymiarach: 0,6x0,6m. (Właz  dostarczy Zamawiający); 

4) osadzenie głowicy studziennej wykonanej ze stali kwasoodpornej (wejście/wyjście 

DN125/100).  

5) likwidacji  studni nr 12  według projektu robót geologicznych, stanowiących załącznik 

nr 6 do niniejszej SIWZ; 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera projekt robót geologicznych  

zatwierdzony decyzją nr GW.7430.12.2020 z dnia 16.07.2020r. stanowiący załącznik 

nr 6 do  SIWZ. 
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4.4.  Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.    

4.5.  Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.  
 

5. NIE DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ 
 

6. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

- rozpoczęcie – od daty podpisania umowy 

- zakończenie – 30.10.2021r.  
 

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.  
W przetargu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione 

warunki: 

7.1. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub 

czynności. 

Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie w trybie § 8 ust. 1 Regulaminu 

wewnętrznego  zamówień publicznych, (zał. nr 3 do SIWZ). 

7.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca spełni warunek jeśli 

udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania 

ofert, co najmniej dwóch odwiertów  o głębokości  min 25m, systemem udarowym w 

jednej kolumnie rur o średnicy min Ø508mm i wydajności  nie mniejszej niż 50 

m3/h każdy. 

7.3. Dysponują  osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia.  

       Dysponują osobą posiadającą  uprawnienia do kierowania  pracami geologicznymi.  

1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeśli udokumentuje, że  posiada środki 

finansowe w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową 

w wymaganej  wysokości;   

7.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie §8 ust.7 Regulaminu wewnętrznego 

udzielania zamówień publicznych.  

W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru Zamawiającego – 

załącznik nr 5 do SIWZ), 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  

ewidencji,  

3) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawiony  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 



 

 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

8. WYMAGANE WADIUM: 1 500,00 zł. (tysiąc pięćset złotych 00/100) 
 

9. KRYTERIA OCENY OFERT    - cena  – waga 100 %. 
 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Oferty należy składać  do   23.04.2021r.  do godziny   12 
00  

w sekretariacie siedziby 

Zamawiającego:  19 - 300 EŁK, UL. SUWALSKA 64. 
 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni. 
 

12. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT  

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego 19-300Ełk ul. Suwalska 64,  

w dniu 23.04.2021 r. o godz. 12
 15

. 
 

13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA  UMOWY RAMOWEJ. 
14. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA 

POSTĘPOWANIA  NA KAŻDYM ETAPIE BEZ PODANIA PRZYCZYN. 
 
 

 


