
 

Rejonowe Przedsiębiorstwo  
W odociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2 
tel. +48 32 672 20 17-18 
biuro@rpwikzawiercie.pl 
www.rpwikzawiercie.pl  

 
  

Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia może przez analogię stosować  ustawę-Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego. 

 

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ 
W ZAWIERCIU; 42-400  ZAWIERCIE, UL. 11 LISTOPADA 2 

 
OGŁASZA  POSTĘPOWANIE NR 26/2012 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  W TRYBIE PRZETARGU   

 
NA WYKONANIE MODERNIZACJI ZESPOŁU SZATNIOWO – SOCJALNEGO DLA PRACOWNIKÓW 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWIERCIU 
 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM  

OBOWIĄZUJĄCYM U ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 8 marca 2013r. 

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: 
www.rpwikzawiercie.pl 

 
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  

   
  Wojciech Śmidecki                   Starszy Inspektor ds. Inwestycji i Modernizacji 
                                                      tel. (32) 67 220 17/18  wew. 42 
 
  Paweł Leks                                Inspektor ds. Obsługi Klienta 

                                                    tel. (32) 67 220 17/18 wew. 49 
                                                     
Informacji dotyczących przetargu udziela się w dni robocze w  godz. 700 - 1500 

 
Oferty należy składać do dnia  20.12.2012 r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego: 
 
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
42-400 ZAWIERCIE, UL. 11 LISTOPADA 2 - parter budynku- kancelaria. 

   Decyduje dzień i godzina przyjęcia w kancelarii (nie data stempla pocztowego czy nadania przesyłki) 
   Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.12.2012 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego w Sali 
   Konferencyjnej - I piętro. 
 
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, 
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po stronie Wykonawcy, nie mogą brać udziału pracownicy     
Zamawiającego oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii prostej lub linii 
bocznej do drugiego stopnia, 
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 


