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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
NA REALIZACJ Ę ZADANIA PN.  

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO 
TŁOCZNEJ Z JANKOWA DO DRAWSKA POMORSKIEGO ORAZ 

MAGISTRALI WODOCI ĄGOWEJ  
Z JANKOWA DO DRAWSKA POMORSKIEGO” 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. 

78 – 500 Drawsko Pomorskie, ul. Podmiejska 3 
tel. (0-94)36-334-67 , fax. (0-94) 36 36-326-80 

 
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację ww. zadania  

 
W ZAKRESIE ZGODNYM ZE SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych wariantowych. 
2. Termin realizacji zamówienia:  
I etap – wykonanie kanalizacji grawitacyjnej dn 200 PCV  do dnia 15 listopada 2011 roku. 
II etap – wykonanie kanalizacji tłocznej z pompownią ścieków i sieci wodociągowej do dnia 30 
września 2012 roku. 
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

    cena oferty brutto - 100 %.    
4. „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” zawierającą wszelkie dane 

konieczne do złożenia oferty można odebrać w siedzibie Zamawiającego przy  
ul. Podmiejskiej 3 w Drawsku Pomorskim w pok. nr 1, w godzinach od 700 do 1500 
(od poniedziałku do piątku ) lub drogą elektroniczną ze strony Zamawiającego - 
www.zwikdrawsko.pl 

5.  Oferty należy składać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  
w Drawsku Pomorskim przy ul. Podmiejskiej 3, w sekretariacie, do dnia  
25 marca 2011 r. do godz. 10 00. Oferta musi być złożona w sposób 
uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, w zaklejonym, nienaruszalnym 
opakowaniu i oprócz adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Dostawcy, opatrzona 
napisem: 

 
" Oferta na przetarg nieograniczonyy na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z 

Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska 
Pomorskiego” 

 
  Nie otwierać przed dniem 25 marca 2011 godz. 11.00”” 

 
6. Oferty, które wpłyną w terminie zostaną otwarte w dniu 25 marca 

o godz. 11 00 w siedzibie ZWiK Spółka z o. o. w Drawsku Pomorskim. 
8. Do udzielania wyjaśnień upoważnia się: mgr inż. Arnold Kraska – Kierownik Działu 

Technicznego – tel. 0 94 36 334 67 w. 28, w dni robocze tj. od poniedziałku do 
piątku  
w godz. od 700 do 1500  

9. Termin związania z ofertą: 30 dni, tj. do 24 kwietnia 2011 r.   
 
 


