
Ogłoszenie  
z dnia 04.11.2013 r. 

o post ępowaniu przetargowym  

Zamawiający:  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1 
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl 
Tel.: 62 747-31-60, Fax: 62 747-34-80  

Tytuł ogłoszenia:   
Na obsług ę sieci wodoci ągowej   
(wraz z posiadanymi przył ączami) 
na terenie gminy Jarocin 

Określenie trybu zamówienia:  Postępowanie przetargowe 

Sposób uzyskania specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia:

  Dostępna na stronie www.pwikjarocin.pl 

Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia:

  

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty kontrolne, 
roboty remontowe, roboty montażowe oraz odcięcia od sieci 
wodociągowej, zgodnie z zasadami racjonalnego gospoda-
rowania, wg poniższych zasad i podanych granicach. 

2. Poprzez sieć wodoci ągow ą rozumie się przewody wodo-
ciągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostar-
czana jest woda, będące w posiadaniu Zamawiającego. 

3. Poprzez roboty kontrolne  rozumie się wykonanie we wła-
snym zakresie czynności niezbędnych do zapewnienia
optymalnej funkcjonalności i użyteczności sieci wodociągo-
wej, w szczególności w wyniku realizacji odpowiednich za-
dań gospodarczych, wynikających ze specyfiki obiektów, 
do których spełnienia zostały powołane.  

4. Poprzez roboty remontowe  rozumie się natychmiastowe 
działanie, wszczęte wskutek zgłoszenia lub obserwacji, ma-
jące na celu przywrócenie optymalnej funkcjonalności i uży-
teczności sieci wodociągowej.  

5. Poprzez roboty monta żowe  rozumie się czynności mające 
na celu przyrost ilości przyłączy wodociągowych lub przyrost 
gospodarstw domowych / podmiotów gosp. zaopatrywanych 
w wodę z sieci wodociągowej.  

6. Poprzez odci ęcia  od sieci wodociągowej rozumie się dzia-
łania mające na celu skuteczne i trwałe uniemożliwienie ko-
rzystania przez gospodarstwa domowe / podmioty gosp. 
z sieci wodociągowej.  

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedsta-
wiony w SIWZ. 

Możliwość składania ofert częściowych:  Brak 

Możliwość składania ofert wariantowych:  Brak 

Termin realizacji zamówienia:  Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:  Spełniający wymagania zawarte w specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia 

Wadium:  Wymagane – szczegółowy opis w SIWZ 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  Cena – 100 % 

Osoba do kontaktu: Tomasz Olszak, tel.: 62 747 34 87 w. 961 

Termin związania ofertą: 30 dni od otwarcia ofert 

Miejsce i termin składania ofert:  

Sekretariat  
w budynku administracyjnym PWiK Jarocin  
na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy 
adres: ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin  
Termin składania: do dnia 14.11.2013 r. do godz. 11.00 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Biuro nr 6 
w budynku administracyjnym PWiK Jarocin  
na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy 
adres: ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin. 
Termin otwarcia: dnia 14.11.2013 r. o godz. 11.30 

 


