
               nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 23/WS-11/05/14 

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica  

działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową  

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: 
 

„PRZEBUDOWA KOMORY ZASUW I KORYTARZY DOPROWADZAJĄCYCH ZBIORNIKÓW 

KOŃCOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁCE 6-895, PRZY UL. WIELOPOLSKIEJ W DĘBICY." 

 

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny         

na stronie http://www.wodociagi.debickie.pl/bip/ 
 

Zakres robót obejmuje:  

1. Usunięcie warstw ziemi ze stropu komory zasuw i korytarzy doprowadzających – 131,25m
3
. 

2. Wykonanie dachu dwuspadowego na komorze zasuw – 36,18m
2
. 

3. Ocieplenie ścian komory zasuw i korytarzy doprowadzających – 85,0m
2
. 

4. Wykonanie chodnika z kostki bukowej bet. 

5. Utwardzenie terenu, wykonanie odwodnienia liniowego. 

 

Kod CPV 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2014r 
 

2. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach do 17.07.2014r. godz.11
00

 w Sekretaria-

cie Zarządu Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35. 
 

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, stanowiących nie więcej niż  50% wartości za-

mówienia podstawowego. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniają-

cych: ewentualne roboty budowlane polegające na wykonaniu tożsamych robót na terenie obiektu 

zbiorników końcowych. 
 

3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: 

- mgr inż. Andrzej Tokarczyk – Kierownik Wydziału Sieci Wod. – Kan.   /14/ 670-68-15 

- mgr inż. Monika Stec           – Kierownik Działu Technicznego         /14/ 670-68-16 
 

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2014r. o godzinie 11
10

 w siedzibie Zamawiają-

cego tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19. 
 

5. Wadium:     nie wymagane 
 

6. Kryteria oceny ofert:    cena - 100% 
 

7. Termin związania ofertą:  30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 

 

8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach 

Dębickich sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr 27) lub 

po zgłoszeniu telefonicznym na nr /14/670-68-46 - drogą elektroniczną albo pobrać ze strony 

internetowej http://www.wodociagi.debickie.pl/bip/ 

 

45.26.10.00-4  
 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  


