
OGŁOSZENIE – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU      

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DO ZŁOŻENIA OFERT NA ZADANIE: 

Wykonanie projektu i kosztorysu oraz  modernizacji stacji uzdatniania wody w budynkach 

hydroforni  Gospodarstwa Mrozowo. 

I . Zamawiająca 

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. 

Dobrzyniewo 23 

89 – 311 Falmierowo 

NIP 764-005-45-34, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców dla której akta sądowe 

prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000036219  

strona internetowa: www.kowr.gov.pl  e-mail: poczta@skdobrzyniewo.pl 

godziny urzędowania: 8:00 do 16:00  

tel. 67 286-30-11  faks 67 286-30-12  

 Ogłoszenie opublikowano : 

- na stronie internetowej :   www.kowr.gov.pl  

- na stronie internetowej zamawiającej: www.skdobrzyniewo.pl 

II . Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenia zamówienia nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku – Prawo zamówień publicznych. 

Podstawa udzielenia zamówienia : 

- Regulamin przetargu ofertowego w Stadninie Koni w Dobrzyniewie Sp. z  o.o. 

III . Opis przedmiotu zamówienia.   

Wykonanie projektu i następnie modernizacji  stacji uzdatniania wody w hydroforni                            

w Gospodarstwie  Mrozowo. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

- wykonanie kosztorysu wstępnego. 

- zaprojektowanie i zastosowanie nowych urządzeń służących do uzdatniania wody, zapewniających 

spełnienie obowiązujących norm jakości wody zdatnej do spożycia oraz przesyłanie istniejącymi 

rurociągami wody do obiektów gospodarczych pod stałym ciśnieniem. 

- demontaż istniejących starych urządzeń w procesie uzdatniania wody w hydroforni. 

http://www.kowr.gov.pl/
http://www.skdobrzyniewo.pl/


- zakładane zapotrzebowanie maks.  szczytowe wody dla hydroforni Mrozowo – Qmaxh  =  25 m3/h 

- montaż oraz rozruch nowych urządzeń wchodzących w skład Stacji Uzdatniania Wody. 

- montaż wolnostojącego  zbiornika zapasowego wody o  poj.100m3, na cele zabezpieczenia p/.poż. 

gospodarstwa. 

- uruchomienie urządzeń i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń. 

- dostarczenie DTR urządzeń, dokumentacji powykonawczej Stacji Uzdatniania wody, oraz    

dokumentacji wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego. 

IV . Termin wykonania zamówienia   

Terminy wykonania zamówienia: do uzgodnienia z Zamawiającą po określeniu szczegółowego zakresu 

robót, nie później niż 60 dni od podpisania  umowy. 

V . Warunki udziału w postępowaniu 

W przetargu mogą wziąć udział tylko ci Wykonawcy, którzy : 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie 

zamówienia. 

- dysponują min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności, 

która przynależy do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

- dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania 

zamówienia. 

- Ofertę należy przygotować na podstawie wyceny kosztorysowej własnej według zakresu 

uzgodnionego z Zamawiającą. 

VI .  Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu : 

-  oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania. 

VII . Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającą z Wykonawcami 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającej o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  Osoby upoważnione do składania wyjaśnień : telefon 692 477 915 

VIII . Termin i miejsce złożenia oferty 

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Modernizacja stacji uzdatniania wody 

w Gospodarstwie  Mrozowo” w siedzibie Zamawiającej do dnia 20.05.2019r. do godz. 13.00, lub na 

adres : Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. , Dobrzyniewo 23, 89-311 Falmierowo. 

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2019r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki.  Niezwłocznie po 

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiająca jednocześnie zawiadomi drogą mailową lub  faksem 

Wykonawców o wyniku przetargu. 



IX . Zamawiająca zastrzega sobie dodatkowe prawo : 

-  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 

-  dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. 

- realizacja finansowa inwestycji  poprzez wskazanie firmy leasingowej. 

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy – Kodeks Cywilny, Prawo 

budowlane. 

   

 

Dobrzyniewo, dnia 04.04.2019 r. 


