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OGŁOSZENIE   

o przetargu pisemnym na likwidacj ę majątku 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu ogłasza 
pisemny przetarg na zbycie zbędnych i zużytych składników majątku wchodzącego w 
skład likwidowanej Oczyszczalni Ścieków w osiedlu Nagnajów w Tarnobrzegu. 
 
1. Wykonawca dokona likwidacji, polegającej na rozbiórce i demontażu istniejącego 
majątku oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w zamian za odzyskane tą 
drogą materiały. 
 
2. Termin wykonania robót: 30.09.2008 
 
3. W zakres likwidowanego majątku wchodzą: 
a. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej  Ø 200   długości  około 200m  - likwidacja  z  
    częściowym demontażem materiałów  (kręgi betonowe studni rewizyjnych  
wystające ponad teren), zasypanie studni rewizyjnych  -  środek trwały o numerze 
inw.211/2194  - likwidacja   około 8%  zakresu  
b. rozbiórka  obiektów oczyszczalni  z demontażem urządzeń : środek trwały o 
numerze inwentarzowym 211/2100 – likwidacja w całości.    
    -  studnia  rozdzielcza  - demontaż  kręgów  betonowych. 
    -  budynek socjalny – rozbiórka, demontaż instalacji i  wyposażenia.   
    -  budynek na skratki  - rozbiórka  budynku 
    -  budynek przepompowni z rozdzielnią elektryczną  -  rozbiórka  części 
nadziemnej budynku  z odzyskiem materiałów , demontaż urządzeń  
technologicznych : pompy, armatura, przepływomierz, demontaż rozdzielni i 
urządzeń elektrycznych, demontaż stalowej cysterny na ścieki  
    -  komora  biologiczna z osadnikiem wtórnym  - Bioblok MU-100 : demontaż  
urządzeń napowietrzających , pompy do osadu oraz pozostałej armatury            
    -  rurociąg  tłoczny  z przepompowni  - demontaż; 
    -  ogrodzenie;     
    -  działka  i  teren  w granicach ogrodzenia  należy zniwelować poprzez likwidację 
skarp i nasypów. 
 
4. Termin składania pisemnych ofert: 07.08.2008 roku godz. 1000. 



5. Oferta powinna zawierać dane Wykonawcy oraz oświadczenie o gotowości 
wykonania przedmiotowych robót w wyznaczonym terminie. 
6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Kazimiera Bukowska - tel: (015) 
823 22 19. 
7. PGK zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
 
 
 
 
       
 
      Antoni Sikoń – Prezes Zarządu 
      Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu 

                   ............................................................ 
              (podpis Kierownika zamawiającego) 

 


