
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE                        

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., 26 – 600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (0-48) 38-31-600, 

 fax. (0-48) 38-31-601, informują o wszczęciu postępowania, prowadzonego w oparciu o Regulamin  

Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro z dnia 

18.09.2017 r. na: 

Wykonanie likwidacji otworów wiertniczych – studni nr 2 ujęcia wód podziemnych z utworów 

kredowych „Firlej” w Radomiu, ul. Błędowska 18A wraz z obudową studzienną -

 ZP/15/DU/2019 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym, który jest 

załącznikiem na Platformie Zakupowej pod adresem: 

https://woda.logintrade.net/zapytania_email,606306,f8a18ae6c7fb7845e5198b9c9c7f949a.html 
 

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawcy spełniali warunki dotyczące:  

a) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący  zdolności technicznej lub zawodowej 

obowiązany jest  wykazać, że: 

(i) wykonał co najmniej trzy roboty budowlane obejmujące likwidację otworów wiertniczych studni 

ujęcia wód podziemnych o głębokości nie mniejszej niż 50 m. 

(ii) będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji niniejszego zamówienia  

 (a) Kierownik robót  – odpowiedzialny za zagadnienia realizacyjne i techniczne – niniejsza osoba ma 

posiadać następujące kwalifikacje: 

- uprawnienia do wykonywania prac geologicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  

 Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5. 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień  doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW 

3) oświadczenie, że osoba o której mowa pkt. 2 posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia 

budowlane. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do niniejszej SIWZ.   

 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były 

wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

https://woda.logintrade.net/zapytania_email,606306,f8a18ae6c7fb7845e5198b9c9c7f949a.html


 

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Kamil Molga tel./faks 48 / 38-31-508. 
 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod 

adresem: 

https://woda.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

Termin realizacji: do dnia 28.06.2019 r. 

 

Znak sprawy: ZP/15/DU/2019 

 


