
Informacje z lat 2009-2013: 

 
06-01-2009; Wprowadzono informację o unieważnieniu przetargu na świadczenie usług dwiema 
ładowarkami 
07-01-2009; Usunięto ogłoszenia o przetargach na Wykonanie zasieku na osady przy budynku 
odwadniania osadu oraz na świadczenie usługi dwiema ładowarkami; 
07-01-2009; Wprowadzono ogłoszenie o drugim przetargu na świadczenie usługi dwiema ładowarkami; 
19-01-2009; Wprowadzono przetarg na dostawę i montaż nowej kraty schodkowej; 
27-01-2009; Dodano wyjasnienia do przetargu na kratę; 
19-03-2009; wprowadzono zapytanie o rury stalowe, usunięto poprzednie przetargi; 
22-04-2009; Wprowadzono przetargi na wykonanie robót budowlano - montażowych przyłącza 
kanalizacyjnego z komory nitryfikacji do komory denitryfikacji - 2 szt.- na oczyszczalni ścieków GWDA w 
Pile; zakup i dostawę środka typu Brennta Plus; na zakup i dostawę kwasu octowego; zakup i dostawę 
chlorku poliglinu; zakup i dostawę chloro-siarczanu żelazowego. 
29-04-2009; Wprowadzono przetarg na zakup i dostawę polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych 
na wirówce dekantacyjnej; 
06-05-2009; Usunięto prośbę o składanie ofert cenowych na dostawę rur i armatury stalowej wg listy; 
18-06-2009; Wprowadzono dane zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dziale władze, majątek, 
kontrole; 
23-09-2009; Wprowadzono zaproszenie do składania ofert na badanie bilansu, usunięto poprzednie 
przetargi; 
28-10-2009; Wprowadzono zaproszenie do składania ofert na dostawę leasingu operacyjnego, usunięto 
nieaktualne ogłoszenia; 
19-11-2009; Wprowadzono przetarg na świadczenie usług dwiema ładowarkami. Usunięto poprzednie 
zaproszenie do składania ofert.  
25-01-2010; Wprowadzono przetarg na badania laboratoryjne. Usunięto przetarg na świadczenie usług 
dwiema ładowarkami; 
25-02-2010; Wprowadzono aktualny spis kontroli za rok 2009. Wprowadzono nową umowę spółki 
zastępując akty notarialne. Uaktualniono przedmiot działaności spółki. Usunięto przetarg na badania 
laboratoryjne. 
15-03-2010; Zmieniono adres Spółki na auktualny. 
21-04-2010; Wprowadzono przetarg na zakup trocin 
29-04-2010; wprowadzono dział "windykacja" i opis sposobu wpłat i windykacji należności; 
24-05-2010; Wprowadzono przetarg na prowadzenie ksiąg rachunkowych, usunięto poprzednie 
zakończone przetargi; 
02-06-2010; Wprowadzono uzupełnienie do przetargu na prowadzenie ksiąg rachunkowych; 
08-06-2010; Uaktualniono informację o majątku spółki; 
10-06-2010; Wprowadzono przetarg na Rozbudowę i przebudowę kompostowni w Pile - Leszkowie, 
usunięto na prowadzenie ksiąg rachunkowych; 
14-06-2010; wprowadzono przetargi na dostawę kwasu octowego i środka typu Brennta Plus; 
29-06-2010; Wprowadzono wyjaśnienia do przetargu na Rozbudowę i przebudowę kompostowni w Pile - 
Leszkowie, wprowadzono przetarg na dostawę chlorosiarczanu żelkazowego; 
01-07-2010; Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert na przetargu na Rozbudowę i przebudowę 
kompostowni w Pile - Leszkowie;  
08-07-2010; Wprowadzono wyjaśnienia do przetargu na Rozbudowę i przebudowę kompostowni w Pile - 
Leszkowie; 
04-08-2010; Uaktualnienie strony ORGANY SPÓŁKI I ICH KOMPETENCJE;  
17-08-2010; Wprowadzono informację o wyborze oferty w postępowaniu na Rozbudowę i przebudowę 
kompostowni w Pile - Leszkowie, usunięto poprzednie ogłoszenia; 
30-08-2010; Wprowadzono nowy regulamin udzielania zamówień; 
27-09-2010; Usunięto informację o wyborze oferty na poprzendi przetarg, Wprowadzono ogłoszenie o 
zamówieniu na na zakup i dostawę polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce 
dekantacyjnej; 
19-10-2010; Wprowadzono przetag na ochronę osób i mienia, usunięto poprzednie przetargi; 
08-11-2010; Wprowadzono przetarg na dzierżawę nieruchomości, usunięto poprzednie przetargi, 
wprowadzono informację o poszukiwaniu partnera do inwestycji; 
03-12-2010; Wprowadzono przetarg na dostawę chlorku poliglinu;14-12-2010; Usunięto przetarg na 
dzierżawę nieruchomości. 16-02-2011; Wprowadzono zaproszenie do skłądania ofert na czyszczenie 
kanalizacji, usunięto poprzednie przetargi; 
22-03-2011; Zaktualizowano stronę Rejestry i wyniki kontroli; oraz strukturę własnościową i władze spółki;  
01-04-2011; Wprowadzono przetarg na Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej 
w Pile, usunięto poprzednie przetargi, uaktualniono stronę Majątek Spółki, 
08-04-2011; Wprowadzono przetarg na sprzedaż działek przy ul. Walki Młodych, umieszczono odpowiedź 
na pytanie dot przetargu na Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej w Pile,  
 
17-05-2011; Uaktualniono przetarg na sprzedaż działek przy ul. Walki Młodych 
31-05-2011; Wprowadzono przetarg na dostawę trocin lub wiórów drzewnych, usunięto zakończony 



przetarg na wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej w Pile;  
17-06-2011; Wprowadzono zmiany członków Rady Nadzorczej;  
09-08-2011; Wprowadzono przetargi na na dostawę źródła węgla organicznego w postaci płynnej dla osadu 
czynnego oczyszczalni ścieków oraz na dostawę kwasu octowego. Usunięto poprzednie przetargi;  
11-08-2011; Wprowadzono przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości;  
19-10-2011; Wprowadzono ogłoszenie o konkursie na biegłego rewidenta. Usunięto poprzednie przetargi; 
26-10-2011; Wprowadzono informację dodatkową do ogłoszenia o konkursie na biegłego rewidenta; 
28-11-2011; Wprowadzono kolejną informację dodatkową do ogłoszenia o konkursie na biegłego rewidenta; 
28-12-2011; Wprowadzono informację o zapraszeniu do składania ofert na usługi w zakresie czyszczenia 
kanalizacji. Wprowadzono ogłozenie o przetargu otwartym na zakup i dostawę chlorosiarczanu żelazowego. 
Usunięto informacje o konkursie na biegłego rewidenta; 05-01-2012; Sprostowano punkt 6 informacji o 
zaproszeniu do składania ofert na usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji; 
18-01-2012; Wprowadzono ogłoszenie o przetargu otwartym na świadczenie usług dwiema ładowarkami w 
zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas ziemnych i kompostowych 
oraz kompaktowania odpadów na składowisku; usunięto poprzednie zakończone przetargi; 
19-01-2011; Na podstawie punktu 14 ogłoszenia odwołano przetarg otwarty na świadczenie usług dwiema 
ładowarkami w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas ziemnych i 
kompostowych oraz kompaktowania odpadów na składowisku 
02-03-2012; Umieszczenie przetargu na na dostawę polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na 
wirówce dekantacyjnej; 
30-03-2012; Umieszczenie ogłoszenia na Wywóz i zagospodarowanie do 8.000 Mg odpadów o kodach 19 
05 01, 19 05 03, 19 05 99 z kompostowni w Pile (postępowanie nr GWDA/ZP/2/2012); usunięcie 
poprzednich przetargów; 
06-04-2012; Umieszczono wyjaśnienie dot. powyższego przetargu; 
12-04-2012; Zaktualizowano listę kontroli przeprowadzonych w firmie w roku 2011; umieszczono przetarg 
na na świadczenie usług dwiema ładowarkami w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych 
osadów ściekowych, mas ziemnych, kompostowych oraz kompaktowania odpadów na składowisku i 
wykonywanie innych robót towarzyszących. 
19-04-2012; Umieszczono odpowiedzi na zapytania Wykonawców dot. zamówienia na Wywóz i 
zagospodarowanie do 8.000 Mg odpadów o kodach 19 05 01, 19 05 03, 19 05 99 z kompostowni w Pile 
(postępowanie nr GWDA/ZP/2/2012);  
20-04-2012; Umieszczono ogłoszenie Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na 
stanowisko PREZESA ZARZĄDU; 
09-05-2012; Usunięto poprzednie przetargi, zaktualizowano numery telefonów w dziale kontakt;  
16-05-2012; Usunięto ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego; 
29-05-2012; Uaktualniono dane osobowe i kontaktowe. Uaktualniono regulaminy Rady Nadzorczej, 
Zarządu oraz Umowę Spółki; 
01-06-2012; Uaktualniono dane osobowe i kontaktowe; 
05-06-2012; Wprowadzono informację o przetargu na na dostawę chlorku poliglinu. ; 
09-07-2012; Wprowadzono przetarg otwarty na dostawę słomy do kompostowni w rozbiciu na zadania, 
usunięto poprzednie przetargi;  
13-07-2012; Wprowadzono przetarg otwarty na wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębiej 
w Pile ;  
25-07-2012; Wprowadzono drugi przetarg otwarty na dostawę słomy do kompostowni w rozbiciu na 
zadania;  
26-07-2012; Wprowadzono wyjaśnienie do SIWZ na wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. 
Jastrzębiej w Pile; 
27-07-2012; Wprowadzono przetarg otwarty na dostawę wirówki do osadów wraz z montażem. 
31-07-2012; Wprowadzono uaktualnione dane majątkowe spółki;  
10-08-2012; Wprowadzono przetarg na udostępnienie ciągnika wraz z przyczepami i pługiem; 
20-08-2012; Wprowadzono wyjaśnienia do przetargu otwartego na dostawę wirówki do osadów wraz z 
montażem;  
22-08-2012; Uaktualniono skład Rady Nadzorczej i regulamin Rady Nadzorczej; 
07-09-2012, Wprowadzono ogłoszenie o naborze na stanowisko; 
21-09-2012; Zakończono nabór i usunięto ogłoszenie, usunięto poprzednie ogłoszenia o przetargach, 
wprowadzono ogłoszenie o przetargu na wymianę układu odpływowego mieszadła prętowego typu MPCp-
7,5 
17-10-2012; Usunięto poprzednie ogłoszenia o przetargach; wprowadzono ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia w przetargu na wymianę układu odpływowego mieszadła prętowego typu MPCp-7,5 
30-10-2012; Usunięto poprzednie ogłoszenia o przetargach, Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu na 
Modernizacja automatyki składa się z trzech zasadniczych części: 1. Doprowadzenia do szafy sterowniczej 
S01 kabla światłowodowego - przedłużenie istniejącej zakładowej sieci Industrial Ethernet. 2. Wykonanie 
nowych szaf zasilająco - sterowniczych do sterownia lokalnego sześcioma pompami. 3. Wymiana 
sterownika S5 Siemens na nowszy model pracujący w sieci Ethernet oraz prace przy wizualizacji i 
archiwizacji procesu przemysłowego. 
05-11-2012; Wprowadzono informację dot. wizji lokalnej w sprawie przetargu na Modernizację automatyki; 
06-11-2012; Wprowadzono wyjaśnienia w sprawie przetargu na Modernizację automatyki; 



07-11-2012; Wprowadzono wyjaśnienia w sprawie przetargu na Modernizację automatyki; 
29-11-2012; Wprowadzono informację o rostrzygnięciu przetargu na modernizacje automatyki, usunięto 
ogłoszenie; 
07-01-2013; Usunięto nieaktualne informacje w dziale "przetargi"; 
16-01-2013; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu na renowacja trójrurowego przepustu pod torami 
kolejowymi. 
17-01-2013; Wprowadzono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację automatyki Pompowni 
Operacyjnej. 
29-01-2013; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadu. 
Postępowanie nr GWDA/ZP/2/2013  
05-02-2013; usunięto OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi na modernizację automatyki 
Pompowni Operacyjnej. Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż dwóch 
układów odpływowych ZURc 36. Postępowanie nr GWDA/ZP/3/2013  
06-02-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Badania fizyko-chemiczne i 
biologiczne dla oczyszczalni ścieków i kompostowni, znak sprawy GWDA/ZP/4/13; Wprowadzono 
informację o prokurencie w dziale Władze. 
12-02-2013; Wprowadzono Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców dot. ZAMÓWIENIA - 
Badania fizyko-chemiczne i biologiczne dla oczyszczalni ścieków i kompostowni, znak sprawy 
GWDA/ZP/4/13;  
14-02-2013; Zaktualizowano podstawy prawne działania spółki oraz dane wspólników. Wprowadzono 
wyjaśnienia i nowy rysunek do zamówienia na Dostawa i montaż dwóch układów odpływowych ZURc 36. 
Unieważniono przetarg nieograniczony na renowację trójrurowego przepustu pod torami kolejowymi 
(postępowanie GWDA/ZP/1/2013).  
15-02-2013; Zaktualizowano informację o kontrolach przeprowadzonych w przedsiębiorstwie w roku 2012; 
18-02-2013; Wprowadzono ogłoszenie o taryfach dla zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m3 ścieków 
wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Piła, eksploatowanych przez 
Spółkę Wodno – Ściekową „GWDA” sp. z o.o., obowiązujące od dnia 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r.; 
Unieważniono zamówienie na dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadu. Postępowanie nr 
GWDA/ZP/2/2013  
05-03-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Badania fizyko-
chemiczne i biologiczne dla oczyszczalni ścieków i kompostowni (GWDA/ZP/4/13) 
06-03-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa i montaż zastawek 
naściennych. Postępowanie nr GWDA/ZP/6/2013; 
12-03-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa i montaż wirówki do 
zagęszczania osadu. Postępowanie nr GWDA/ZP/8/2013; Usunięto informacje dot. zamówienia na 
renowację trójrurowego przepustu pod torami kolejowymi. Usunięto informacje dotyczące Dostawy i 
montażu wirówki do zagęszczania osadu. Postępowanie nr GWDA/ZP/2/2013.  
14-03-2013; Wprowadzono ogłoszenie o taryfach dla zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m3 ścieków 
wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłowo, eksploatowanych przez 
Spółkę Wodno – Ściekową „GWDA” sp. z o.o., obowiązujące od dnia 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 
15-03-2013; Wprowadzono ogłoszenie o rostrzygnięciu postępowania na Dostawa i montaż dwóch układów 
odpływowych ZURc 36. Postępowanie nr GWDA/ZP/3/2013; Wprowadzono odpowiedzi na pytania 
wykonawców do postępowania: Dostawa i montaż zastawek naściennych. Postępowanie nr 
GWDA/ZP/6/2013. 
18-03-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - renowacja trójrurowego 
przepustu pod torami kolejowymi,Znak sprawy: GWDA/ZP/9/13; 
26-03-2013; Wprowadzono wyjaśnienia do zamówienia renowacja trójrurowego przepustu pod torami 
kolejowymi,Znak sprawy: GWDA/ZP/9/13; 
29-03-2013; Zaktualizowano dane dot. taryfy za odprowadzanie ścieków w gminie Szydłowo obowiązujące 
od 1-04-2013 do 31-03-2014. 
12-04-2013; Usunięto informację o przetargu na Dostawę i montaż dwóch układów odpływowych ZURc 36; 
Usunięto informację o przetargu na Badania fizyko-chemiczne i biologiczne dla oczyszczalni ścieków i 
kompostowni; Wprowadzono zamówienie na roboty budowlane Budowa budynku socjalno-biurowego wraz 
z instalacjami i pompą ciepła na terenie Zamawiającego - dz. 88/16, obr. 35 w Pile, Znak sprawy: 
GWDA/ZP/10/13. 
18-04-2013; Umieszczono informację o unieważnieniu przetargu na dostawę i montaż wirówki do 
zagęszczania osadu. Postępowanie nr GWDA/ZP/8/2013; Umieszczono informację o rozstrzygnięciu 
przetargu Dostawa i montaż zastawek naściennych. Postępowanie nr GWDA/ZP/6/2013. 
24-04-2013; Umieszczono informację o rostrzygnęciu postępowania - renowacja trójrurowego przepustu 
pod torami kolejowymi,Znak sprawy: GWDA/ZP/9/13; Usunięto ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na 
usługi laboratoryjne znak sprawy GWDA/ZP/4/13; 
26-04-2013; Wprowadzono zmiany do SIWZ oraz udzielono odpowiedzi na zapytania w przetargu na 
budowę budynku socjalno-biurowego wraz z instalacjami i pompą ciepła na terenie Zamawiającego - dz. 
88/16, obr. 35 w Pile, znak sprawy: GWDA/ZP/10/13;  
30-04-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: wykonanie 
termomodernizacji dwóch budynków w Pile ul. Na Leszkowie 4; znak sprawy: GWDA/ZP/11/13; Usunięto 
zakończone postępowania; 



06-05-2013; Wprowadzono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż zastawek naściennych. 
Postępowanie nr GWDA/ZP/6/2013; 
08-05-2103; Wprowadzono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - renowacja trójrurowego przepustu pod 
torami kolejowymi (postępowanie GWDA/ZP/9/2013); zaktualizowano strony "majątek spółki", "struktura 
własnościowa" oraz "status prawny"; 
21-05-2013; Uaktualniono akt założycielski spółki; 
27-05-2013; Wprowadzono ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na budowę budynku socjalno-
biurowego wraz z instalacjami i pompą ciepła na terenie Zamawiającego - dz. 88/16, obr. 35 w Pile, znak 
sprawy: GWDA/ZP/10/13;  
28-05-2013; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu na usługi finansowo-księgowe, znak sprawy: 
GWDA/ZP/12/13;  
29-05-2013; Wprowadzono ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na wykonanie termomodernizacji 
dwóch budynków, znak sprawy: GWDA/ZP/11/13;  
11-06-2013; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu wykonanie kanalizacji w rejonie ul.Wawelskiej, znak 
sprawy: GWDA/ZP/5/13;  
14-06-2013; Wprowadzono informację o udzieleniu zamówienia na wykonanie budynku, znak sprawy: 
GWDA/ZP/10/13; wprowadzono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację znak sprawy: 
GWDA/ZP/11/13; Wprowadzono INFORMACJĘ O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU na Usługi 
finansowo-księgowe. Postępowanie nr GWDA/ZP/12/2013  
17-06-2013; Wprowadzono zamówienie na Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na 
wirówce dekantacyjnej GWDA/ZP/14/13; 
19-06-2013; Usunięto ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na Budowa budynku socjalno-biurowego wraz z 
instalacjami i pompą ciepła na terenie Zamawiającego - dz. 88/16, obr. 35 w Pile, znak sprawy: 
GWDA/ZP/10/13; wykonanie termomodernizacji dwóch budynków w Pile ul. Na Leszkowie 4 znak sprawy: 
GWDA/ZP/11/13; oraz Usługi finansowo-księgowe. Postępowanie nr GWDA/ZP/12/2013 
21-06-2013; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 4 500 Mg słomy do kompostowni w 
podziale na 4 zadania (Znak sprawy: GWDA/ZP/13/13); Usunięto ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na 
renowację trójrurowego przepustu pod torami kolejowymi (postępowanie GWDA/ZP/9/2013) oraz dostawę i 
montaż zastawek naściennych, postępowanie nr GWDA/ZP/6/2013; 
02-07-2013; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Jastrzębiej w 
Pile (Znak sprawy: GWDA/ZP/16/13);  
10-07-2013; Wprowadzono informacje o rostrzygnięciu na Wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Wawelskiej w Pile znak sprawy: GWDA/ZP/5/13 oraz Dostawa 4 500 Mg słomy do kompostowni w podziale 
na 4 zadania (Znak sprawy: GWDA/ZP/13/13); Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 2 500 
Mg słomy do kompostowni w podziale na 2 zadania, znak sprawy GWDA/ZP/17/13; 
17-07-2013; Wprowadzono informację o udzieleniu zamówienia na dostawę 4 500 Mg słomy do 
kompostowni w podziale na 4 zadania (Znak sprawy: GWDA/ZP/13/13; Wprowadzono INFORMACJĘ O 
ROSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA - dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na 
wirówce dekantacyjnej znak sprawy: GWDA/ZP/14/13; Usunięto poprzednie, nieaktualne ogłoszenia;  
22-07-2013; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Jastrzębiej w Pile (Znak sprawy: GWDA/ZP/16/13); Rozstrzygnięcie zad.1 i unieważnienie zad. 2 w 
przetargu dostawa 2 500 Mg słomy, znak sprawy GWDA/ZP/17/13; 
23-07-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane wykonanie kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Wawelskiej z przesyłem ścieków do istniejącego kolektora tłocznego w obrębie dz. nr 87 
w Pile (przewiert kierowany pod torami kolejowymi Kutno-Piła) - postępowanie nr GWDA/ZP/18/13; 
29-07-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/15/13; OGŁOSZENIE O 
ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie określonych odcinków kanalizacji sanitarnej we wsi 
Dobrzyca. Postępowanie nr GWDA/ZP/19/13; 
05-08-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Transport odpadów z kompostowni 
Spółki Wodno- Ściekowej GWDA sp. z o.o. w Pile do składowiska odpadów w Kłodzie. Postępowanie nr 
GWDA/ZP/20/13; 
09-08-2013; Wprowadzono Odpowiedzi na pytania Wykonawców do Postępowania nr GWDA/ZP/19/13; 
13-08-2013; Wprowadzono Odpowiedzi na pytania Wykonawców do Postępowania nr GWDA/ZP/15/13; 
Wprowadzono Odpowiedzi na pytania Wykonawców do Postępowania nr GWDA/ZP/19/13; 
14-08-2013 Wprowadzono uzupełnienie SIWZ do Postępowania nr GWDA/ZP/19/13; Wprowadzono oferty 
pracy dla stanowisk AUTOMATYK, INSPEKTOR DS. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ; 
27-08-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane, 
postępowanie nr GWDA/ZP/18/13; 
30-08-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane, 
postępowanie nr GWDA/ZP/15/13; 
02-09-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA - usługi, postępowanie 
nr GWDA/ZP/20/13; 
09-09-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane, 
postępowanie nr GWDA/ZP/19/13; 
13-09-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa kwasu octowego, postępowanie nr 
GWDA/ZP/21/13; 



13-09-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Transport odpadów z kompostowni Spółki 
Wodno- Ściekowej„GWDA” sp. z o.o. w Pile do składowiska odpadów w Kłodzie, postępowanie nr 
GWDA/ZP/22/13; 
17-09-2013; Usunięto ogłoszenie o naborze na stanowiska; 
25-09-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIEŃ - Dostawa kwasu 
octowego, postępowanie nr GWDA/ZP/21/13; Transport odpadów z kompostowni Spółki Wodno- 
Ściekowej„GWDA” sp. z o.o. ; 
16-10-2013; Wprowadzono przetarg na dostawę 1 000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 2 zadania 
(nr postępowania GWDA/ZP/24/13); usunięto nieaktualne ogłoszenia o rozstrzygnęciu postępowań; 
18-10-213; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi, Ochrona osób i mienia (nr 
postępowania GWDA/ZP/23/13; 
31-10-2013; Wprowadzono informację o unieważnieniu zadania nr 2 w przetargu na dostawę 1 000 Mg 
słomy do kompostowni w podziale na 2 zadania (nr postępowania GWDA/ZP/24/13); 
04-11-2013; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia na dostawę 1 000 Mg słomy do 
kompostowni w podziale na 2 zadania (nr postępowania GWDA/ZP/24/13); 
12-11-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę 500 Mg słomy do kompostowni (nr 
postępowania GWDA/ZP/25/13); 
13-11-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA - usługi Ochrona osób i 
mienia (nr postępowania GWDA/ZP/23/13; 
13-11-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Dostawę ładowarki kołowej teleskopowej 
wraz z osprzętem z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego (postępowanie nr GWDA/ZP/26/13); 
18-11-2013; Wprowadzono ogłoszenie naboru na stanowisko pracy: OPERATOR ŁADOWARKI KOŁOWEJ 
TELESKOPOWEJ; 
18-11-2013; Wprowadzono Odpowiedzi na pytania zamawiających dot. postępowania nr GWDA/ZP/26/13; 
20-11-2013; Wprowadzono zmiany do specyfikacji w ZAMÓWIENIU na Dostawę ładowarki kołowej 
teleskopowej wraz z osprzętem z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego (postępowanie nr 
GWDA/ZP/26/13); 
28-11-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA na dostawę 500 Mg 
słomy do kompostowni (nr postępowania GWDA/ZP/25/13); 
9-12-2013 Wprowadzono OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA na Dostawę ładowarki kołowej 
teleskopowej wraz z osprzętem z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego (postępowanie nr 
GWDA/ZP/26/13); 
23-12-2013; Wprowadzono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wymianę układu odpływowego mieszadła 
prętowego i 3 zastawek (nr postępowania GWDA/ZP/27/13) oraz Wprowadzono OGŁOSZENIE O 
ZAMÓWIENIU na dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadu (nr postępowania GWDA/ZP/28/13); 

 

 


