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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 kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Zabrzu - Etap I. 

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 kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego od studni 
S1 do studni S13 z rur PVC-U SN8 SDR34 z wydłużonym kielichem z uszczelką, litych: D250mm o 
dł. około 462,0m, D200mm o dł. około 58,0m, D160mm o dł. około 145,0m, zabudowa studni 
kanalizacyjnych: włazowych żelbetowych o śred. 1500mm, 1200mm i 1000mm oraz studni 
niewłazowych betonowych i tworzywowych o śred. 600mm wraz z niezbędnymi podłączeniami i 
przełączeniami oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2021 roku o godzinie 08:00. 

Termin wykonania zamówienia: 29.10.2021 roku. 

Kryterium oceny ofert: 100% cena ofertowa. 

Wadium: 65 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł) 

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. 

Kontakt z Zamawiającym odbywa się za pomocą platformy zakupowej. Osobą upoważnioną do 
kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Małgorzata Tatarek, tel.: 32 277-62-85.  


