
                 nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 13/WS-6/04/14 

 

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  II  BBUUDDOOWWAA  SSIIEECCII  WWOODDOOCCIIĄĄGGOOWWEEJJ  WWRRAAZZ  ZZ  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZAAMMII    

UULL..  SSTTAASSZZIICCAA  ––  PPAARRKKOOWWAA  ––  KKRRAASSZZEEWWSSKKIIEEGGOO  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: 

4.1. Zakres robót obejmuje: 

a) Wykonanie mapy do celów projektowych, zaprojektowanie i uzyskanie prawomocnego pozwolenia          

na budowę sieci wodociągowej. 

b) Wykonanie przewodu wodociągowego wraz z przełączeniem nowych  i zaślepieniem starych wodocią-

gów, badanie sanitarne wody, próba szczelności itp.; 

4.2. Założenia do zadania: 

A. Włączenie do istniejącego trójnika DN200 PN16 i montaż hydrantu nadziemnego wraz z zasuwą                    

w miejscu odcięcia starego wodociągu; 

B. Trójnik żeliwny kołnierzowy DN200 PN10, R200/100, Z100; 

C. Przełączenie planowanego wodociągu PEdn110 PN10 do istniejącego DN100 (bez zasuwy) 

D. Trójnik żeliwny kołnierzowy DN200 PN10, Z200-2 szt., R200/100, Z100, T100/80, Z80 HP - komplet 

E. Przełączenie planowanego wodociągu PEdn225 PN10 do istniejącego DN200 (bez zasuwy) 

F. Przełączenie planowanego wodociągu PEdn110 PN10 do istniejącego PCWdn110 (bez zasuwy); 

G. Planowany przyłącz PE Dn32 do budynku Parkowa 31; 

H. Planowany przyłącz do budynku na dz. 4-710/4, o średnicy wyliczonej przez projektanta; 

A-B, B-D, D-E – planowany wodociąg PE Dn225x13,4 PN10 SDR17 

B-C, D-F – planowany wodociąg PE Dn110x6,6 PN10 SDR17 

Przekraczanie dróg w rurach ochronnych PE DN280x10,7 PN6 SDR26 

4.3. Zamówienie obejmuje:   

a) Wykonanie skrzyżowań z istniejącą siecią WN, NN, gazową, teletechniczną, itp. - Z zastosowaniem wy-

maganych rur ochronnych, 

b) Uzyskanie pisemnych protokołów odbioru od użytkowników innego uzbrojenia podziemnego, 

c)  Odtworzenie nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

d) Należy zastosować żeliwną armaturę kołnierzową,  taśmę znakującą i sygnalizacyjną 

Kod CPV 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2014r 
 

2. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach do 26.05.2014r. godz.11
00

 w Sekretaria-

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

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 26.05.2014r. o godzinie 11
10

 w siedzibie Zamawiają-

cego tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19. 
 

5. Wadium:     3 000,00 zł 
 

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 stro-

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

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

ścieków. 


