
RG.271.1.2022         Gorlice, 20.01.2022 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA GORLICE 

ul. 11 listopada 2, 

38-300 Gorlice 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 

prowadzone na podstawie Regulaminu wewnętrznego dla udzielania zamówień sektorowych  

o wartości nieprzekraczającej progów unijnych (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2021 Wójta Gminy 

Gorlice z dnia 22 grudnia 2021 r.) 

pn. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Gorlice poprzez rozbudowę sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Zadanie dofinansowane z Rządowego Fundusz Polski Ład 

Program Inwestycji Strategicznych 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.  

2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:  

− W sprawach procedury: Karolina Maniak, inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju  

i Promocji Urzędu Gminy Gorlice, tel. 18 534 62 54. 

− W sprawach przedmiotu zamówienia: Michał Felenczak, inspektor w Referacie Inwestycji, 

Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Gorlice, tel. 18 534 62 54 

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.06.2023 r. 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:  

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie/przebudowie sieci 

wodociągowej o długości minimum 4 000 m  

oraz 

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie/przebudowie sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4 000 m  

 

 b) dysponują doświadczonymi osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w szczególności:  

- kierownikiem budowy posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia do 

kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 



zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

 

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:  

a) posiada zdolność kredytową w kwocie minimum 4 000 000,00 zł lub posiada środki 

finansowe w kwocie minimum  4 000 000,00 zł. 

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;  

4) spełnią wymagania i warunki postawione w SWZ, w szczególności:  

5. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem 

ostatecznego terminu składania ofert w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).  

6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:  

— CENA — waga 60%  

— GWARANCJA – waga 40% 

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem na platformy zakupowej 

w sposób opisany w SWZ.  

8. Termin składania ofert upływa 11 LUTEGO 2022 r. o godz. 900  

9. Termin związania z ofertą — 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.  

10. Specyfikacja warunków zamówienia wraz załącznikami udostępniona jest na platformie zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice 

 


