
 
 

 

OGŁASZENIE O ZAMÓWIENIU  

Przedmiot zamówienia: 

Remont studni kanalizacyjnych w ul. Chwalęcickiej w Kłodawie oraz ul. Walczaka 

w Gorzowie Wlkp.   

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 95 7285950 www.pwik.gorzow.pl  

NIP 5990110427, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitał zakładowy 217.150.500,00 PLN 

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358 

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień 

sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” pn. „Remont studni 

kanalizacyjnych w ul. Chwalęcickiej w Kłodawie oraz ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”. 

Regulamin dostępny na stronie: http://www.pwikgorzow.4bip.pl 

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 

4. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

5. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN  

(słownie: dziesięć tysięcy PLN).  

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 r. 

7. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował 

kryterium najniższej ceny. 

8. Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie internetowej  

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_gorzow. 

9. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie §25 ust. 1 regulaminu. Ocena nastąpi w oparciu o informacje zawarte 

w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz w dokumentach i/lub oświadczeniach 

złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt IX. IDW. 

10. Sposób oraz termin składania ofert: ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy 

zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_gorzow do dnia 24.06.2021 r. 

do godz. 10:00. 

11. Termin związania ofertą: 60 dni. 

 
Uwaga: 

Zamawiający umożliwia Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie obiektu. Zamawiający 

pozostawia możliwość dokonania wizji do decyzji Wykonawców, jako czynności pomocniczej przy 

przygotowaniu oferty. Wizja lokalna będzie przeprowadzona z wyznaczonym pracownikiem 

Zamawiającego. Wizja lokalna odbędzie się 17.06.2021 r. Zbiórka nastąpi o godz. 12:00 przed 

ogrodzeniem przepompowni ścieków PG1 przy ul. Chwalęcickiej w Kłodawie. Wykonawcy 

zainteresowani uczestnictwem w wizji lokalnej zobowiązani są najpóźniej do 16.06.2021 r. 

do godz. 15:00 zgłosić chęć uczestnictwa oraz przesłać wykaz osób (imię i nazwisko), które wezmą  

udział w wizji za pośrednictwem Platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_gorzow. 
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