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Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 225mm pod
drogą krajową DK7 na odcinku od skrzyżowania ul.
Racławickiej z ul. Kolejową do wysokości skrzyżowania ul.
Rajskiej z ul. Kolejową w Łomiankach. Zadanie 2:
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 160mm pod
drogą krajową DK7, na wysokości skrzyżowania z ul.
Kolejową z ul. Agawy w Łomiankach.

PRZETARGI OGŁASZANE W 2020 ZGODNIE Z REGULAMINEM ZWiK

Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 225mm pod drogą krajową DK7 na odcinku od
skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. Kolejową do wysokości skrzyżowania ul. Rajskiej z ul. Kolejową w
Łomiankach. Zadanie 2: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 160mm pod drogą krajową DK7,
na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową z ul. Agawy  w Łomiankach.” 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II,
§4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK
w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 

Nazwa zadania:

Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 225mm pod drogą krajową DK7 na odcinku od
skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. Kolejową do wysokości skrzyżowania ul. Rajskiej z ul. Kolejową w
Łomiankach. Zadanie 2: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 160mm pod drogą krajową DK7,
na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową z ul. Agawy  w Łomiankach.
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