Data zlecenia 9.10.2006r

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
41-800 ZABRZE, ul. Wolności 215
e-mail: przetargi@wodociagi.zabrze.pl

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY (pow. 60 000 euro) na wykonanie robót dla zadania pn.: „Usuwanie
awarii wod.-kan. na terenie miasta Zabrze”.
Zakres zadania obejmuje:
- usuwanie awarii sieci wod. – kan. wraz z wymianą przyłączy domowych, zasuw, hydrantów,
włazów studzienek kanalizacyjnych oraz wykonanie studzienek kanalizacyjnych, na terenie
miasta Zabrze,
- uzgodnienie lokalizacji obcych urządzeń i tras przebiegu uzbrojenia podziemnego z ich
właścicielami.
- zabezpieczenie miejsca awarii w pasie drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- sporządzenie szkicowej i opisowej dokumentacji powykonawczej każdorazowo, po usunięciu
awarii (karty awarii),
- sporządzenie, przez uprawnionego geodetę, operatu geodezyjnego, w przypadku wymiany
przyłączy domowych,
- wywóz nadmiaru ziemi bądź urobku na wysypisko miejskie.
Zadanie należy zrealizować w terminie: od dnia 01.12.2006r – 30.11.2007r.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: minimum 3 lata od daty odbioru końcowego
poszczególnych robót.
Kryterium oceny ofert: cena ofertowa - 100 %.
Wadium: 15. 000,00 zł (słownie: piętnaścietysięcyzłotych).
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie ZPWiK Sp. z o.o.
w Wydziale Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 225 (zaplecze).
Oferty należy składać w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej), które będą zaadresowane na
Zamawiającego oraz opisane w niżej podany sposób: Oferta do przetargu nieograniczonego na
wykonanie robót dla zadania pn.: „Usuwanie awarii wod.-kan. na terenie miasta Zabrze”.
Poza opisem podanym powyżej, na obu kopertach winna znaleźć się nazwa i adres Wykonawcy.
Oferty winny znaleźć się w siedzibie Zamawiającego, do dnia 24.10.2006r do godz. 9oo w Wydziale
Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2006r o godz. 10 00 w świetlicy (w siedzibie Zamawiającego).
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zarząd ZPWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.
Upoważnionymi osobami do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Helmut Rolle, Kierownik Wydziału Eksploatacji Sieci Wod. – Kan. tel. 032 271-64-41 wew. 268,
mgr inż. Dominik Mazur, Z-ca Kierownika Wydziału Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.
tel. 032 271-64-41 wew. 266.
ZATWIERDZIŁ:

