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Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę i rozbudowę ul.Ks. Skłodowskiego w
Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem oraz
przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej i
dr. ozn. nr. geod. nr 358 w Susku Nowym".

  

Zawiadomienie o wyborze oferty do I części zamówienia, unieważnienie II części zamówienia,
unieważnienie i odrzuceniu oferty dla III części
zamówienia: {BIP-6925-zawiadomienie_o_wyborze_ofert..pdf}

  

Zmiana treści SIWZ: {BIP-6898-Zmiana_SIWZ_18042016.pdf}

  

Treść ogłoszenia: {BIP-6851-Og__oszenie.pdf}

  

Edytowalne załączniki: {BIP-6834-Edytowalne_za__czniki.odt}

  

SIWZ wraz z zał.: {BIP-6850-SIWZ_wraz_zal._13.04.2016.pdf}

  

Część I zamówienia: ,,Przebudowa i rozbudowa ul.Ks.Skłodowskiego w Rzekuniu z
uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem".

    
    -  Branża drogowa

  

  

Przedmiary robót branża drogowa: {BIP-6852-Przedmiar_rob__t___bran__a_drogowa.zip}

  

STWiORB branża drogowa: {BIP-6854-STWiORB___bran__a_drogowa.zip}
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Dokumentacja projektowa branża drogowa:
{BIP-6856-Dokumentacja_projektowa___bran__a_drogowa.zip}

    
    -  Branża sanitarna- uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej

  

  

Przedmiary robót branża sanitarna: {BIP-6869-Przedmiar_rob__t___bran__a_sanitarna.zip}

  

STWiORB branża sanitarna: {BIP-6870-STWiORB___bran__a_sanitarna.zip}

  

Dokumentacja projektowa branża sanitarna:
{BIP-6871-Dokumentacja_projektowa___bran__a_sanitarna.zip}

    
    -  Branża sanitarna - przebudowa sieci wodociągowej  

  

Przedmiar robót: {BIP-6872-Przedmiar_rob__t.zip}

  

STWiORB: {BIP-6873-STWiORB.zip}

  

Dokumentacja projektowa: {BIP-6874-Dokumentacja_projektowa.zip}

  

Część II zamówienia: ,,Przebudowa ul.Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej
infrastruktury technicznej".

  

Przedmiar robót: {BIP-6858-Przedmiar_rob__t.zip}
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Dokumentacja projektowa: {BIP-6860-Dokumentacja_projektowa.zip}

  

STWiORB:  {BIP-6859-STWiORB.zip}

  

 

  

Część III zamówienia: ,,Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 358 w Susku Nowym" - 

    
    -  Branża drogowa  

  

Przedmiar robót: {BIP-6861-Przedmiar_rob__t___br._drogowa.zip}

  

SOR: {BIP-6863-SOR___br._drogowa.zip}

  

STWiORB: {BIP-6864-STWiORB___br._drogowa.zip}

  

Dokumentacja projektowa: {BIP-6865-Dokumentacja_projektowa___br._drogowa.zip}

    
    -  Branża sanitarna   

  

Przedmiar robót: {BIP-6866-Przedmiar_rob__t___br._sanitarna.zip}

  

STWiORB: {BIP-6867-STWiORB___br._sanitarna.zip}
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Dokumentacja projektowa: {BIP-6868-Dokumentacja_projektowa___br._sanitarna.zip}
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