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Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z ZAKRESU SEKTOROWEGO NA  

 
Remont budynków garażowych na terenie PWiK Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 67  

  

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 95 7285950 fax 95 7285955 www.pwik.gorzow.pl  

NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapitał zakładowy 215.067.000,00 PLN 

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358 

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień 

sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” na „Remont budynków 

garażowych na terenie PWiK Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 67”. 

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 

4. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 PLN  

(słownie: dwadzieścia tysięcy PLN).  

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.10.2019 r. 

6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):  

− Cena  – 100 % 

7. Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej www.pwikgorzow.4bip.pl. 

8. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie §24 regulaminu. 

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w §24 regulaminu, Wykonawca zobowiązany 

jest załączyć do oferty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 

każdego z nich) 

b) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia; 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców, każdy z nich składa z osobna w Ofercie oświadczenie o braku podstaw 

wykluczenia); 

 

 

http://www.pwikgorzow.4bip.pl/


2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o informacje zawarte 

w dokumentach załączonych do oferty przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów musi 

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki zostały spełnione. 

9. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat PWiK Sp. z o.o. ul. Kos. Gdyńskich 47,  

66-400 Gorzów Wlkp., 21.03.2019 r. godz. 10:00. 

10. Termin związania ofertą: 60 dni. 

 

Uwaga: 

Zamawiający umożliwia Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej. Zamawiający pozostawia możliwość 

dokonania wizji do decyzji Wykonawców, jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty. 

Wizja lokalna będzie przeprowadzona z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego. Wizja lokalna 

odbędzie się 12.03.2019 r. Zbiórka nastąpi o godz. 10:00 na terenie parkingu CPŚ 

ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w wizji lokalnej 

zobowiązani są najpóźniej do 11.03.2019 r. do godz. 14:00 zgłosić chęć uczestnictwa oraz przesłać 

pisemnie,  faksem lub drogą elektroniczną wykaz osób, które wezmą  udział w wizji. 

 

 


