
                    nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 7/WS-4/03/14 

 

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: 
 

„PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  SSIIEECCII  WWOODDOOCCIIĄĄGGOOWWEEJJ  WWRRAAZZ  ZZ  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZAAMMII  ZZNNAAJJDDUUJJĄĄCCYYMMII  SSIIĘĘ  

WW  PPAASSIIEE  DDRROOGGOOWWYYMM  UULL..  GGAAWWRRZZYYŁŁOOWWSSKKIIEEJJ  WW  DDĘĘBBIICCYY.. " 

 

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny na 

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

Zakres robót obejmuje:  

− Zakres robót obejmuje: Wykonanie wodociągu PEdn160 jako przebudowy istniejącego wodo-

ciągu AC DN 100 – około 580mb. ; montaż 33 szt. opasek wodociągowych; wykonanie 10 szt. 

przekroczeń drogi w rurach osłonowych PE PN 6 (w zakresie drogi asfaltowej), montaż 3 kpl. 

hydrantów p.-poż. Wykonanie całkowitej wymiany sieci i przyłączy wodociągowych w pasie 

drogowym 

 

Kod CPV 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 31.07.2014r 
 

2. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach do 24.04.2014r. godz.11
00

 w Sekretariacie 

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

3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, stanowiących nie więcej niż  50% wartości 

zamówienia podstawowego. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzu-

pełniających: ewentualne roboty budowlane polegające na budowie dalszych odcinków sieci 

wodociągowej i przyłączy w ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy. 
 

4. 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 
 

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2014r. o godzinie 11
10

 w siedzibie Zamawiające-

go tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19. 
 

6. Wadium:     6 000,00 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 telefonicznym na nr /14/670-68-46 - drogą elektroniczną albo pobrać ze strony in-

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

 

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

ścieków. 


