
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do
nieruchomości położonych w msc. Karwodrza, Zabłędzy, Tuchowie, gm. Tuchów”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 852747825

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 69C

1.4.2.) Miejscowość: Tuchów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 146210562

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dorzeczebialej.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dorzeczebialej.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00100434

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do nieruchomości
położonych w msc. Karwodrza, Zabłędzy, Tuchowie, gm. Tuchów”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do nieruchomości położonych w msc. Karwodrza, Zabłędzy, Tuchowie, gm.
Tuchów”.
2. Z uwagi na kilka źródeł finansowania, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszym postępowaniem zostało
podzielone na dwa (2) kontrakty.
Kontrakt 1 obejmie swoim zakresem:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o długości 5 292,36 mb – roboty kwalifikowane,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 446,3 mb – roboty kwalifikowane,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 98,15 mb – roboty niekwalifikowane,
- dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. sieciowych przepompowni ścieków – roboty kwalifikowane,
- budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN16 o długości 559,5 mb – roboty kwalifikowane
Kontrakt 2 obejmie swoim zakresem:
- budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o długości 2 798,28 mb – finansowanie ze środków własnych,
- budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 o długości 94,21 mb – finansowanie ze środków własnych
- dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. komór pomiarowych – finansowanie ze środków własnych
3. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie budowlanym (część III) i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) (część IV).
4. Inwestycja realizowana w ramach operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
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odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-02-27 14:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Warunki zamówienia zostały opisane w SIWZ

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Modyfikacja ogłoszenia z dnia 01.02.2023r. o nr 2023/BZP 00075821/01
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