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Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                  
ul. Przemysłowa 4,  97-300 Piotrków Trybunalski 
NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitał zakładowy: 15 064 000,00 PLN 

 

www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66  
KRS Nr 0000343051 – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
Konto: PKO Bank Polski S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402 
 

Telefony całodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67; Zakład Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01;                        
Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zakład Ujęć Wody - (44) 645-16-15; Zakład Oczyszczalni Ścieków  - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13 

 
 

Obowiązek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO. 
Administratorem Danych Osobowych jest PWiK Sp. z o.o.,  z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.  

Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Więcej informacji na stronie: www.pwik.piotrkow.pl. 

 

Piotrków Trybunalski, 06 lutego 2020 r. 
 
ZNAK SPRAWY: DO.3201-01/2020 
 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.  
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: 

 
SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH  

ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ  
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych                              
w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, została udostępniona na 
stronie internetowej: www.pwik.piotrkow.pl/Przetargi/Ogłoszone 2020. 
 
WADIUM 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: 
cztery tysiące złotych), w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach 
udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r.                        
poz. 110). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy                                  
z postępowania. 
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:                                      
03 1440 1257 0000 0000 1084 1402. Na przelewie należy umieścić informację: 
„Sukcesywna dostawa wodomierzy, nadajników radiowych oraz armatury montażowej”. 
Obowiązująca jest data i godzina wpływu pieniędzy (uznania kwoty) na rachunek 
zamawiającego.  
5. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 
Oryginał wadium w pozostałych akceptowanych przez zamawiającego formach należy 
złożyć u zamawiającego przed upływem terminu składania ofert  w odrębnej kopercie, 
zgodnie z dopiskiem ,,wadium”, a kserokopię poświadczoną za zgodność  z oryginałem 
dołączyć do składanej oferty. 
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6. Gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny musi być potwierdzona przez bank krajowy. 
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w §18 ust. 2 Regulaminu. 

  
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 

   PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

   PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

   UL. PRZEMYSŁOWA 4 (SEKRETARIAT) 

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25-02-2020 r. do godz. 09:00 (decyduje data wpływu do 
Zamawiającego). 
 
2. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie. 
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: 

PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300. 

UL. PRZEMYSŁOWA 4 (Sala Konferencyjna) 

      w dniu 25-02-2020 r. o godz. 09:30. 
 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


