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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
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Tarnobrzeg, dn. 25 lipca 2008 r. 

 

OGŁOSZENIE 

O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budow lane pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ulicy Akacjowej osiedla Pi astów” 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z przepisami Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655 ze zmianami – dalej ustawa) 

(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy) 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  KZM-14-08 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu 
z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg; 
Telefon: (015) 823 22 95; Fax: (015) 823 31 24; 
E-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszony będzie Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia: http://www.wodociagi.tarnobrzeg.pl  
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie, wykończenie, usunięcie 
wad i usterek dla budowy:  

• kanału z rur 200 PVC – długości 248 m 
• studni rewizyjnych z PVC – 9 sztuk 

2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
2.1.  45231300-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzenia ścieków. 
2.2.  45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  

i roboty ziemne 
2.3.  45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 



3. Wymagany termin realizacji zamówienia - data zakończenia robót: 3 września 
2008.Wielkość zamówienia: Szczegółowy opis  dla wyżej przedstawionego 
zakresu robót  przedstawiony został w Przedmiarze robót w Części III SIWZ 

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

6.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  

6.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

6.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

6.4. spełniają warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7. Kryteria oceny ofert: 

cena: waga 100% 
8. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert 
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie 

Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym 
10. Termin składania ofert: 18 sierpnia 2008 roku godz. 1000. 
11. Termin publicznego otwarcia  ofert: 18 sierpnia 2008 roku godz. 1030. 
12.  Miejsce otwarcia ofert: Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1. 
13. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

13.1. w sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec – kierownik 
Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, tel. (015) 823-22-95 w. 32 

13.2. w sprawach merytorycznych:  Kazimiera Bukowska – kierownik Działu 
Techniczno - Inwestycyjnego - tel: (015) 823 22 19; 0692 403 221 

 

 

 
 
 
 
 
      Antoni Sikoń – Prezes Zarządu 
      Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu 

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

 
 
 
 


