
Ogłoszenie o przetargu 

Zamawiający:  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Jarocinie 

63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1 

tel.: +48 62 747 34 87, fax: +48 62 747 34 80 

www.pwikjarocin.pl 

pwik@pwikjarocin.pl 

Tytuł ogłoszenia:  

Wykonanie instalacji łączących istniejące rury 

spustowe odprowadzające wody opadowe i roztopowe 

z budynków z zakresem wykonywanym w ramach 

zadania: Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej 

(rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację 

sanitarną i deszczową) oraz sieci wodociągowej 

w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie –

Etap I i II 

Określenie trybu zamówienia:  Przetarg 

Sposób uzyskania specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia:
  

Specyfikacja z załącznikami została umieszczona 

na stronie internetowej: - www.pwikjarocin.pl (zakładka 

BIP) 

Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub 

zakresu zamówienia:
  

Etap I obejmuje swoim zakresem budowę instalacji

łączącej rury spustowe ze studzienkami przyłączeniowymi

kanalizacji deszczowej oraz budowę dodatkowych

studzienek przyłączeniowych. Zakres prac będzie

obejmował następujące ulice w Jarocinie: Kilińskiego,

Mickiewicza, Średnia, Wyszyńskiego i Niepodległości.  

Długość instalacji z rur PVC ∅110mm (wpięcie jednej lub

dwóch rynien) – 315,1 m 

Długość instalacji z rur PVC ∅160mm (wpięcie powyżej

dwóch rynien, sięgacze) – 156,9 m 

Ilość czyszczaków na rurach spustowych – 58 szt. 

Ilość kolanek/kształtek – 116 szt. 

Ilość studzienek PVC ∅425mm – 6 szt. 

 

Etap II obejmuje swoim zakresem budowę instalacji

łączącej rury spustowe ze studzienkami przyłączeniowymi

kanalizacji deszczowej oraz budowę dodatkowych

studzienek przyłączeniowych. Zakres prac będzie

obejmował następujące ulice w Jarocinie: Kościelna, Św.

Ducha, Rynek, Krótka, Wąska, Mała, Barwickiego,

Targowa, Łąkowa, Wodna, Paderewskiego, Wolności,

Hallera, Śródmiejska, Wrocławska, Dąbrowskiego.  

Długość instalacji z rur PVC ∅110mm (wpięcie jednej lub

dwóch rynien) – 1596,5 m 

Długość instalacji z rur PVC ∅160mm (wpięcie powyżej



dwóch rynien, sięgacze) – 311,4 m 

Ilość czyszczaków na rurach spustowych – 243 szt. 

Ilość kolanek/kształtek – 486 szt. 

Ilość studzienek PVC ∅425mm – 14 szt. 

Termin realizacji zamówienia:  

Etap I do dnia 30.04.2022 r., przy czym rozpoczęcie prac

musi nastąpić od dnia 01.07.2021 r., z zastrzeżeniem pkt

19 w rozdziale III SIWZ 

Etap II do dnia 30.04.2022 r., przy czym rozpoczęcie prac

musi nastąpić od dnia 10.05.2021 r., z zastrzeżeniem pkt

19 w rozdziale III SIWZ 

Wadium:  5 000 zł  

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  Cena – 100 % 

Termin związania ofertą: 30 dni  

Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, parter 

budynku - Informacja w terminie do dnia 29.04.2021 r. 

do godziny 11.00 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.04.2021 r. 

o godzinie 11.30, w siedzibie Zamawiającego. Z uwagi 

na ograniczenia związane z pandemią nie będzie możliwy 

udział publiczności w sesji otwarcia. 

 


