
                 nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 28/WS-13/07/14 

 

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: 

 

PPRROOJJEEKKTT  WWYYKKOONNAAWWCCZZYY  II  MMOODDEERRNNIIZZAACCJJAA  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ  

MMEETTOODDĄĄ  RRĘĘKKAAWWAA  ZZBBRROOJJOONNEEGGOO  WWŁŁÓÓKKNNEEMM  SSZZKKLLAANNYYMM  II  ŻŻYYWWIICCĄĄ  PPOOLLIIEESSTTRROOWWĄĄ  

UUTTWWAARRDDZZAANNEEGGOO  NNAA  MMIIEEJJSSCCUU  ––  AALL..  JJAANNAA  PPAAWWŁŁAA  IIII  II  UULL..  BBRRZZEEGGOOWWAA  WW  DDĘĘBBIICCYY..  
 

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny  
na stronie http://www.wodociagi.debickie.pl/bip/ 

 

Robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmująca: 
1) Projekt wykonawczy (dokumentacja do zgłoszenia robót i obliczenia wytrzymałościowe) na modernizację bez-

wykopową kanalizacji sanitarnej DN600 z rur żel-bet w rejonie Al. Jana Pawła II i Brzegowej - o długości około 
439 m (założenia do projektowania: minimalna sztywność nowej rury musi odpowiadać SN4 lub więcej w zależ-
ności od wyniku obliczeń (bez uwzględnienia starej rury, zakłada się, że konstrukcja przewodu utraciła zdolność 
do przenoszenia obciążeń; Rękaw musi samodzielnie wytrzymać wszelkie obciążenia: zewnętrzne ciśnienie hy-
drostatyczne, nacisk gruntu, obciążenia zmienne i podciśnienie wewnątrz rurociągu.); 

2) Wykonanie modernizacji przewodu kanalizacji sanitarnej DN600 o dł. 439 m wraz z modernizacją studni i komór 
żywicami (13 szt.). 

A. Wyczyszczenie ciśnieniowe odcinka przeznaczonego do modernizacji; 
B. Skucie pozostałych nierówności i ponowne czyszczenie, wykonanie inspekcji telewizyjnej; 
C. Wykonanie modernizacji; 
D. Uszczelnienie w studniach i ewentualne wypełnienie pustych przestrzeni miedzy starym i nowym kanałem; 
E. Ponowne wykonanie inspekcji telewizyjnej. 
F. Modernizacja studni żywicami lub ich wymiana na nowe. 
G. CAŁOŚĆ PRECYZUJE ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY             
H. Odtworzenie nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 

Wykonawca przedstawi wyniki testów wytrzymałościowych próbek utwardzonego rękawa pobranych komisyj-
nie przy współudziale zamawiającego. Próbki zostaną poddane testowi przez niezależna jednostkę badawczą: 
Politechnika Śląska w Gliwicach, AGH Kraków, Politechnika Świętokrzyska lub Centrum Badań i Certyfikacji Sp. z 
o.o. w Kielcach. 

Kod CPV 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2014 

 

2. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach do 29.07.2014r. godz.12
00

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

 

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 

4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami 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 
 

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2014r. o godzinie 12
10

 w siedzibie Zamawiającego               
tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19. 
 

6. Wadium:     13 000,00 zł 
7. Kryteria oceny ofert:    cena - 100% 
8. Termin związania ofertą:  30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

 
9. 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 telefonicz-
nym na nr /14/670-68-46 - drogą elektroniczną albo pobrać ze strony internetowej 
http://www.wodociagi.debickie.pl/bip/ 

 

444555...222333...111333...000000---888      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków. 


