
 

 
Popielów, 2007-10-23 

ITR.ZP-341/15/07 

O G Ł O S Z E N I E 
1. Wójt Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów ogłasza przetarg 

nieograniczony na zadanie: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych 

Siołkowicach” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego – Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie 

2. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 

www.bip.popielow.pl  

4. Opis przedmiot zamówienia :  

Wspólny Słownik Zamówienia Kod CPV 45252126-7  

 Przedmiotem zamówienia jest remont urządzeń technologicznych stacji uzdatniania 

 wody w Starych Siołkowicach, mający na celu poprawę efektywności i płukania 

 filtrów ,  obejmujący swoim zakresem: 

  

  Demontaż rurociągów w hali technologicznej (z pominięciem układu rurociągów 

 zestawu pompowego), 

 Demontaż mieszacza wodno-powietrznego φ1400 

 Zagruzowanie części kanału technologicznego, wybudowanie fundamentu pod 

 pompę płuczącą 

 Demontaż rurociągów sprężonego powietrza do hydrofora i filtra, 

 Demontaż chloratora 

 Demontaż orurowania filtra, 

 Czyszczenie filtra, 

 Wymiana drenażu w filtrze na dysze niskooporowe (800 szt./l filtr) 

 Wymiana złoża filtracyjnego na złoże katalityczno-żwirowe (5 ton warstwy 

 podtrzymującej, 10 ton złoże kwarcowe, 7,2 tony złoże katalityczne) 

 Zaadaptowanie hydrofora na zbiornik reakcji i montaż orurowania filtra i zbiornika reakcji 

 wraz z niezbędną armaturą, 

 Montaż dmuchawy i pompy do płukania filtra, 

 Wyposażenie istniejącego zestawu hydroforowego w falownik, 

 Montaż układu dozującego NaOH+KMnO4 

 Montaż układu dozującego podchloryn sodowy 

 Uzupełnienie istniejącej chlorowni w wentylację grawitacyjną 

Automatyzacja włączania wentylacji mechanicznej- zblokowanie włączania 

 wentylatora z otwarciem drzwi - czujnik podczerwieni. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  



6. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
7. Termin wykonania zamówienia: 15.04.2008. 
8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

zamówienie zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Zamawiający celem potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do 
 wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu 
 na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenie do oferty następujących 

 dokumentów: 
 - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

 ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

 rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 

 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 - Oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub 

 zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie, lub 

 rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

 Naczelnika Urzędu Skarbowego. W przypadku składania ofert przez Wykonawców 

 występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez 

 każdego Wykonawcę.  

 - Oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 

 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

 prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.    

 Zamawiający celem potwierdzenia, że w Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i 
 doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami do wykonania 
 zamówienia żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 
 Doświadczenie zawodowe – sporządzenia i załączenie do oferty wykazu wykonanych 

 w ciągu ostatnich pięciu minimum dwóch robót polegających na wykonaniu sieci 

 instalacji wodociągowej. Z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 

 załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.  

9. Wadium – nie dotyczy 

10. Kryterium oceny ofert: cena 100% 
11. a/   Miejsce składania ofert, siedziba zamawiającego:  

Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów,  

Kancelaria Wójta I piętro  

b/   Termin składania ofert: 14.11.2007r. godzina.900  
c/   Data , godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.11.2007 godzina 900 Sala Konferencyjna w 

siedzibie zamawiającego. 

12. Termin związania z ofertą 30 dni ostatecznego terminu składania ofert. 
13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy 
14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 

strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 

elektroniczna – nie dotyczy 
16.  Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Robert Radomski tel. 0 77 42758 39  

Mateusz Macioszek tel. 0 77 42758 27 

 

       Dionizy Duszyński 

             Wójt Gminy 

 



 

 

 


