
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

1. Nazwa i adres zamawiającego.   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

       78-600 Wałcz, Plac Polski 1,  

       tel. /67/ 258-24-78      fax. /67/ 258-24-79 

       email: zwik@zwikwalcz.pl 

2.   Określenie trybu zamówienia.     

Przetarg nieograniczony – zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego 

prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący w 

ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu     .   

3. Przedmiot zamówienia.                

Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 

470 kWp na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych zamówieniem 

zamieszczono w Specyfikacji warunków zamówienia. 

Kody CPV 

09331200-0    Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5    Instalacje słoneczne 

71323100-9    Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

45262640-9     Roboty w zakresie poprawy środowiska naturalnego          

4. Termin wykonania zamówienia - do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

5. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie.  

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu jest zamieszczony w Specyfikacji 

warunków zamówienia. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.               

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.            

8. Specyfikacja warunków zamówienia.      

Specyfikację można uzyskać na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. w Wałczu  www.zwikwalcz.pl   

9. Miejsce i termin składania ofert.               

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

78-600 Wałcz, Plac Polski 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2022 r.   

do godz. 10
00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o. Wałcz, Plac Polski 1, w dniu 06.10.2022 r. do godz. 10
15

 

10. Kryteria oceny ofert i termin związania z ofertą. 

a. Kryteria oceny oferty.   

- cena - 95%        

- koszt obsługi gwarancyjnej - 5% 

b. Termin związania z ofertą.          

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   

12. Informacje ogólne.     

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i 

spełni warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Wałcz, dn. 09.09.2022 r. 
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