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Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 215 

ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn.:  

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Żółkiewskiego w Zabrzu”  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem przetargowym Zabrzańskiego 
Przedsiębiorstwa i Kanalizacji Sp. z o.o. wprowadzonym w życie Zarządzeniem nr 2/2010 z dnia 16 lutego 2010 
roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminów przetargowego i komisji przetargowej.   

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego z rur PE100 SDR 17 
Dz160mm o dł. około 585m, Dz110mm o dł. około 13m, oraz metodą bezwykopową – rury trójwarstwowe 
PE100 RC SDR11 XSC 50 TS Dz160 mm o dł. około 168,0m, PVC200mm SDR21 – do przewiertu dł. około 
11m, budowę przyłączy z rur PE100 SDR 11 Dz63mm o dł. około 180,0m, Dz40mm o dł. około 13,0m wraz z 
niezbędnymi podłączeniami i przełączeniami, budowę przyłączy z hydrantami przeciwpożarowymi szt. 3 
(PE100 SDR17 Dz 90mm o dł. około 40,0m), przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; po wykonaniu robót 
należy odtworzyć nawierzchnię drogową i chodniki oraz zieleń, zgodnie z dokumentacją. 

Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2020 roku o godzinie 08:00. 

Termin wykonania zamówienia: 30 września 2020 roku. 

Kryterium oceny ofert: 100% cena ofertowa. 

Wadium: 37 000,00 PLN.  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_zabrze 

Oferty należy składać na Platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_zabrze 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zarząd ZPWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu. 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Małgorzata Tatarek, tel.: 32 277-62-85.  


