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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z o.o. , ul. 
Krakowska 11, 28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 8650540 w. 34, faks 015 8650540 w. 
23. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.bip.umig.polaniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt 04: Projekt oraz roboty 
budowlane, montażowe i instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Łęgu wraz z 
dostawą urządzeń technologicznych i wyposażenia, modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej wraz z monitoringiem - wdrożenie na podstawie Warunków Kontraktowych wg FIDIC 
Żółta Księga realizowany w ramach Projektu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 
zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie Kontraktu nr 4 Projekt oraz roboty 
budowlane, montażowe i instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Łęgu wraz z 
dostawą urządzeń technologicznych i wyposażenia, modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej wraz z monitoringiem - wdrożenie na podstawie Warunków Kontraktowych wg FIDIC 
Żółta Księga realizowanego w ramach Projektu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec, dla którego została podpisana w dniu 5 
grudnia 2014 r. umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-129/14-00 w ramach Priorytety: I oś 
- Gospodarka wodno-ściekowa Działanie: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
powyżej 15 tys. RLM. Projekt i roboty budowlane, montażowe i instalacyjne w zakresie modernizacji 
Oczyszczalni Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń technologicznych i wyposażenia, 
modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z monitoringiem. Opis 
przedmiotu zamówienia objętego Kontraktem Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
Roboty budowlane, instalacyjne i montażowe oraz dostawa urządzeń technologicznych i 
wyposażenia Zakres I Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, w tym modernizacja 
Pompowni Głównej, Pompowni sieciowych i budowa Pompowni przydomowych oraz monitoring 
pompowni Zakres II Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z modernizacją SUW, 
wykonanie monitoringu sieci Zakres III Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z 

http://www.pgk.bip.umig.polaniec.pl/


hermetyzacją obiektów technologicznych oczyszczalni oraz zakup sprzętu i wyposażenia 
technicznego. 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 
50 % wartości zmówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 
45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.23.00.00-8, 45.23.24.00-6, 45.25.21.00-9. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 
000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100), wniesionym do Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 
bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania 
ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust.6 
ustawy Pzp, tj. - w pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - 
gwarancjach bankowych, - gwarancjach 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. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium 
w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z 
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie 
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, 
która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) 
zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -odmówił 
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, lub -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy (operacja 
bezgotówkowa), prowadzony w BS Bank nr 26942500080000302720050003 z adnotacją: Wadium 
do przetargu nieograniczonego na Kontrakt 04: Projekt oraz roboty budowlane, montażowe i 
instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Łęgu wraz z dostawą urządzeń 
technologicznych i wyposażenia, modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
wraz z monitoringiem - wdrożenie na podstawie Warunków Kontraktowych wg FIDIC Żółta Księga 
realizowany w ramach Projektu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 
3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający 
wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej co najmniej 1 roboty 
budowlanej o wartości netto co najmniej 3 000 000,00 zł, obejmującej zaprojektowanie i 
wykonanie obiektu inżynierii wodnej: oczyszczalni ścieków lub kanlizacji ściekowej lub 
kanalizacji wodenj. Co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu projektu 
budowlanego o wartości co najmniej 50.000 zł brutto dotyczącego 
budowy/rozbudowy/modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków Na potwierdzenie 
spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ 
oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona 
oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, 
uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym zamawiający wymaga posiadania średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym 
okresie, w wysokości co najmniej 10 pracowników. Na potwierdzenie spełniania 
niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i IDW oświadczenia lub 
dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 
wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania 
warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 
26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia 
zamawiający wymaga dysponowania Kluczowymi Ekspertami: 1/ Kierownik budowy - 
osoba mająca co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami 
budowlanymi, w tym doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 1 kontraktem na roboty 
budowlane o wartości robót co najmniej 3 000 000,00 PLN netto, posiadająca 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. 2/ 
Kierownik robót Sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 3/ Kierownik robót w Branży 
Elektroenergetycznej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń. 4/ Kierownik Zespołu Projektowego - osoba posiadająca wykształcenie 
techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w 
kierowaniu zespołem, który opracował co najmniej 1 kompleksową dokumentację dla 
budowy i/lub przebudowy/ modernizacji obiektu inżynierii wodnej: oczyszczalni ścieków 
lub sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej, posiadająca uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń 5/ Projektant 
branży elektrycznej - osoba posiadająca wykształcenie techniczne, co najmniej 5 lat 
doświadczenia zawodowego w projektowaniu (licząc od dnia uzyskania uprawnień), 
posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń. 6/ Projektant branży sanitarnej - osoba posiadająca wykształcenie 
techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu (licząc od dnia 
uzyskania uprawnień), posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. W zakresie określonych uprawnień 
budowlanych dopuszcza się odpowiadające im: - ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - kwalifikacje 



zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
EFTA- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i 
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 
2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę w 
przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień . Wymagane w tym punkcie okresy 
doświadczenia zawodowego, należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień do daty 
składania ofert. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą 
określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. 
warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych 
oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły 
spełnia lub nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i 
finansowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości netto co najmniej 3 000 000,00 zł, obejmującej 
zaprojektowanie i wykonanie obiektu inżynierii wodnej: oczyszczalni ścieków lub kanlizacji 
ściekowej lub kanalizacji wodenj. Co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu 
projektu budowlanego o wartości co najmniej 50.000 zł brutto dotyczącego 
budowy/rozbudowy/modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków; 

 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 
usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - gwarancja i rękojmia na przedmiot umowy - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.pgk.bip.umig.polaniec.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. ul.Krakowska 11, 28-230 Połaniec sekretariat. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 21.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27, 
28-230 Połaniec pokój nr 129. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Modernizacja 
Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia:tak 

 


