
Ogłoszenie nr 302164 - 2016 z dnia 2016-08-22 r.  

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na budow ę sieci wodoci ągowej w Siedlcu gmina Kostrzyn 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan sowanego ze środków Unii Europejskiej  

nie  

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mog ą ubiega ć się wył ącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, któr ych działalno ść, lub 

działalno ść ich wyodr ębnionych organizacyjnie jednostek, które b ędą realizowały zamówienie, obejmuje społeczn ą i 

zawodow ą integracj ę osób b ędących członkami grup społecznie marginalizowanych  

nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w 

art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich 

jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiaj ący nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli przeprowadzenie post ępowania nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli prowadzenie post ępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj ących  nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, 

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj ącymi z innych pa ństw członkowskich Unii Europejskiej  nie  

W przypadku przeprowadzania post ępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych pa ństw członkowskich Unii 

Europejskiej – maj ące zastosowanie krajowe prawo zamówie ń publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny 63202363500000, ul. ul. Poznańska  2, 62025   

Kostrzyn, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 618178239, e-mail , faks 618 970 908.  

Adres strony internetowej (URL): www.kostrzyn.wlkp.pl . www.zkkostrzyn.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku 

wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z 

zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie 



postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4)KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpo średni dost ęp do dokumentów z post ępowania mo żna uzyska ć pod adresem (URL 

nie  

www.kostrzyn.wlkp.pl www.zkkostrzyn.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b ędzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

www.kostrzyn.wlkp.pl www.zkkostrzyn.pl 

Dostęp do dokumentów z post ępowania jest ograniczony - wi ęcej informacji mo żna uzyska ć pod adresem  

nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale ży przesyła ć: 

Elektronicznie  

nie  

adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o do puszczenie do udziału w post ępowaniu w inny sposób:  

nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopus zczenie do udziału w post ępowaniu w inny sposób:  

nie  

Adres:  

Polska, 62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz ędzi i urz ądzeń lub formatów plików, które nie s ą ogólnie 

dost ępne  

nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Siedlcu 

gmina Kostrzyn 

Numer referencyjny: ZP.8.1.2016/PN 

Przed wszcz ęciem post ępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dial og techniczny nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

II.3) Informacja o mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych  

Zamówienie podzielone jest na części: Nie  

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 

zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre ślenie zapotrzebowania na innowacyjny 

produkt, usług ę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 



poszczególnych działek. Zadanie inwestycyjne uwzględnia roboty rozbiórkowe (cięcie nawierzchni asfaltowej, rozbiórka 

chodnika i nawierzchni asfaltowej, wywóz i utylizacja gruzu), roboty ziemne (wykopy, wymiana gruntu, zasypywanie i 

zagęszczanie wykopów), roboty sanitarne (montaż rurociągów, montaż zasuw w ilości 24 szt. w tym DN 65 – 13 szt., DN 80 – 6 

szt. DN 100 – 5 szt., montaż hydrantów p-poż nadziemnych DN 80 – 4 szt., montaż nawiertek NWZ DN 32 – 10 szt., montaż 

nawiertek NWZ DN 40 – 12 szt., wykonanie przewiertów pod sieć wodociągową o łącznej długości 317,34 mb, wykonanie 

przewiertów pod przyłącza wodociągowe o łącznej długości 332,4 mb, wykonanie zgrzewów elektrooporowych, montaż 

zestawów wodomierzowych – 32 kpl., wykonanie prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci i przyłączy, wykonanie analiz 

bakteriologicznych sieci wodociągowej, montaż tabliczek informacyjnych z domiarami), prace odtworzeniowe (odbudowa 

nawierzchni asfaltowych i chodników oraz nawierzchni na posesjach i drogach dojazdowych do odbiorców). 2. Zakres robót: a) 

Wykonanie sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 fi 110x10 mm o łącznej długości 493,24 m 

brutto; b)Wykonanie sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 fi 90x8,2 mm o łącznej długości 9,83 

m brutto; c)Wykonanie sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 fi 63x5,8 mm - 29 kpl. o łącznej 

długości 515,22m plus 87 m ogółem 602,22 m brutto; d)Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur dwuwarstwowych PE 100 

RC PN 16 SDR 11 fi 40x3,7mm - 7 kpl. o łącznej długości 262,01m plus 21 m, ogółem 283,01brutto. e) Wykonanie przyłączy 

wodociągowych z rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 fi 32x3,0mm - 13 kpl. o łącznej długości 70,39m plus 39 m 

ogółem 109 m brutto. 3.Do obowiązków Wykonawcy należy: a)Geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociągowej; 

b)Opracowanie i zatwierdzenie Planu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego; c)Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

prowadzonych w pasie drogowym; d)Wykonanie i załączenie protokołów z wykonania zagęszczenia gruntu; e)Wykonanie 

dokumentacji powykonawczej - 2 egz; f)Wykonanie inwentaryzacji urządzeń podziemnych – 5 egz. g)Przywrócenie nawierzchni 

do stanu pierwotnego. Załączenie protokołu odbioru dróg potwierdzonego przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego ds. 

drogownictwa; h)Uzyskanie oświadczeń właścicieli posesji na których będą wykonywane przyłącza wodociągowe o braku uwag 

do wykonanych prac; i)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód zaistniałych na terenie budowy, w tym z tytułu 

zdarzeń losowych powstałych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia protokolarnego odbioru robót, jak 

również pełną odpowiedzialność kontraktową z tytułu realizacji umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

oraz odpowiedzialność deliktową. j)Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie warunków 

socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników i osób zatrudnionych. k)Ponoszenie 

kosztów doprowadzenia wody, energii elektrycznej, itp. do placu budowy oraz pokrywania wszystkich kosztów i opłat 

koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. L)Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej. l)Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. 

m)Skompletowanie wszystkich dokumentów (protokołów, certyfikatów, atestów itp.) i przekazanie ich Zamawiającemu w dniu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. n)Dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających 

parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń. Uporządkowanie terenu budowy po 

zakończeniu prac jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny 

koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni 

lub instalacji. o)Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń 



pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są potrzebne lub pozbywanie, a 

w przypadku odpadów niebezpiecznych dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenie lub fakturę z wysypiska śmieci wraz z kartą 

przekazania odpadu. Usunięcie po zakończeniu robót poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp. oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania. p)Prowadzenie dokumentacji 

fotograficznej wszystkich węzłów określonych w dokumentacji projektowej (od W001 do W039). Dokumentację fotograficzną 

należy prowadzić w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Dokumentację fotograficzna należy załączyć do dokumentacji 

powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej. 4.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę na postawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: osoby wykonujące 

czynności kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed 

podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia że osoby wykonujące ww. czynności (z podaniem imienia i 

nazwiska osoby) będą zatrudnione lub są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W takcie realizacji umowy Zamawiający 

jest uprawniony do kontrolowania czy podstawą zatrudnienia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy jest 

umowa o pracę. UWAGI: 1)Wszystkie nazwy producentów materiałów, urządzeń itp. użyte przypadkowo w dokumentacji 

projektowej, w przedmiarach robót oraz innych dokumentach należy traktować wyłącznie jako informacje pomocnicze. Możliwe 

jest stosowanie produktów innych producentów spełniających kryteria i wymogi określone za pomocą parametrów technicznych 

w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 2)W przypadku zaistnienia konieczności 

(w trakcie trwania realizacji robót) zastosowania robót lub materiałów zamiennych i dodatkowych w sytuacjach uzasadnionych w 

protokole konieczności (na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy) i za obustronną zgodą, wycena może być dokonana 

wyłącznie na podstawie cen i stawek określonych w ofercie, a w przypadku ich braku w oparciu o analizę i wycenę własną z 

zachowaniem stawek określonych w ofercie przy uwzględnieniu cen zawartych w powszechnie stosowanych katalogach cen 

materiałów i prac budowlanych, jeżeli określone stawki nie zostały wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zastosowania rabatu. 3)Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 4)Zamawiający nie przewiduje 

zawarcia umowy ramowej. 5)Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy realizującemu zamówienie, 

zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6)Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

7)Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 8)Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania 

wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie. 9)Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenie korespondencji drogą 

elektroniczną lub fax-em.  

II.5)Główny kod CPV: 45231300-8 

Dodatkowe kody CPV: 45232100-3 

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym 

okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 



II.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w a rt. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy 

Pzp: tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających 

o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające to zamówienia polegające 

wyłącznie na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, które objęte były zamówieniem podstawowym.  

II.8) Okres, w którym realizowane b ędzie zamówienie lub okres, na który została zawarta  umowa ramowa lub okres, na 

który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

data zakończenia: 15/12/2016 

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia  określonej działalno ści zawodowej, o ile wynika to z odr ębnych 

przepisów  

Określenie warunków: nie dotyczy 

Informacje dodatkowe nie dotyczy 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, ze posiada środki finansowe lub posiada zdolność 

kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych (słownie:stotysięcyzłotych00/100)wystawioną nie wcześniej niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

Informacje dodatkowe nie dotyczy 

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości powyżej 200 mb. każde 

(dotyczy sieci wodociągowej). Zamawiający uzna realizacje robót polegającą na budowie sieci wodociągowej, oraz dysponował 

odpowiednimi dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. 

Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik do Oferty, wykaże, ze w wymaganym okresie zrealizował co najmniej dwa zamówienia 

dotyczące budowy sieci wodociągowej o długości powyżej 200 mb. każde, oraz załączy do niego dokumenty potwierdzające, ze 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone. Zamawiający informuje, że dowodami, o których mowa zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i 



nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre ślone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5 ustawy Pzp  tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnia niu warunków udziału w post ępowaniu  

tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZ NOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 

PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZ NOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 

PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZ NOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 

PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiaj ący żąda wniesienia wadium: tak,  

Informacja na temat wadium  

1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 10 000,00 zł. Słownie: 

dziesiećtysięcyzłotych00/100. 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, na 

każde zadanie osobno: 1) Pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 



dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z 

obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 

siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń 

Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez 

konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania 

umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, 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. 

Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi 

Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez 

Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) 

Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4.Miejsce i sposób i termin 

wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK 

ŚLĄSKI SA Oddział w Kostrzynie nr rachunku 57 1050 1520 1000 0023 6303 3776:. Na przelewie należy umieścić informację 

Przetarg nieograniczony na: budowę sieci wodociągowej w Siedlcu gmina Kostrzyn. Wadium w pozostałych akceptowanych 

formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego –Zakład Komunalny, 62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2– 

sekretariat – w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację Wadium do przetargu nieograniczonego na budowę sieci 

wodociągowej w Siedlcu gmina Kostrzyn, oraz nazwę i dane adresowe Wykonawcy 1) do oferty należy dołączyć kserokopię 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 2) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 

07.09.2016 r. do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania 

ofert. 3. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwróci 

niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert ; 4. Ponowne wniesienie wadium 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4) ppkt. 2), 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli: 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 



warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, 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.  

IV.1.3) Przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie  

IV.1.4) Wymaga si ę złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł ączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga si ę złożenia oferty wariantowej: nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zost aną zaproszeni do udziału w post ępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynam icznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

z kilkoma wykonawcami  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach 

umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronic znej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem) nie  

Należy wskaza ć elementy, których warto ści b ędą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje si ę ograniczenia co do przedstawionych warto ści, wynikaj ące z opisu przedmiotu zamówienia: nie  



Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich 

udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli 

licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 

cena 60 

okres gwarancji i rękojmi na udzielone zamówienie 40 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art . 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  

nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjn y, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszenie m 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące 

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjne go  



Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny 

ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń 

informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy (w zaokrągleniu „w dół" do pełnych setek złotych) ustalone w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej 

w ofercie dla obu branż osobno, wybrany Wykonawca musi wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub w kilku następujących 

formach: • 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 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) Zamawiający nie wyraża 

zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 Ustawy oraz na zasadach określonych w art. 

150 ust.3 Ustawy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 

Ustawy oraz na zasadach określonych w art. 150 ust.3 Ustawy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/KOSTRZYN nr rachunku: 57 1050 1520 1000 

0023 6303 3776 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji, gwarancja 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 do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego” zawierające oświadczenie, iż 

Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1) nie wykonał umowy lub 2) nienależycie wykonał umowę Postanowienia dotyczące 

gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej i poręczeń określonych w art. 148 ust 1 pkt 5) u.p.z.p. oraz gwarancji bankowych i 

ubezpieczeniowych. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami, w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostał część kwoty 

zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 14 dni po upływie terminu rękojmi. Kwota pozostawiona (na okres min. 

……miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowić będzie 30 

% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zwrócona zostanie w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady pod warunkiem, że nie wystąpią okoliczności do zatrzymania części lub całości zabezpieczenia. Zwrot rękojmi nastąpi na 

podstawie pisemnego wniosku złożonego (przed terminem upływu okresu rękojmi) przez Wykonawcę w siedzibie 

Zamawiającego, informującego o sposobie zwrotu zabezpieczenia (aktualny nr konta, adres Wykonawcy). W przypadku braku 

wniosku, o którym mowa wyżej, Zamawiający zwróci rękojmię, w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane 

Wykonawcy.  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy:  tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 2. O miejscu i terminie podpisania 

umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z 

treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 4. Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi 

część III SIWZ 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do niewykorzystania pełnej kwoty wynagrodzenia bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów z tego tytułu. 6. Nie są dopuszczalne zmiany postanowień niniejszej umowy lub wprowadzenie nowych 

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takich zmian określonych poniżej: 1) 

Zmiany obowiązujących przepisów pociągającej za sobą zmianę postanowień umowy, 2) Zmiany spowodowane wzrostem albo 

zmniejszeniem stawki VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie 

stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto, 3) Zmiany sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia 

mającej wpływ na wysokość, wynagrodzenia, harmonogram robót inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, nie 

wykraczające poza zakres świadczenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zmiany, te mogą dotyczyć: a) 

zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b) 

aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zmiany wymiarów położenia lub wysokości części 

robót budowlanych, d) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót budowlanych, e) zmiany ilości robót budowlanych, 

usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy 



technicznej, f) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy, 

g) zmiany terminu zakończenia prac tylko i wyłącznie z przyczyn pozostających po stronie Zamawiającego. 4) Jeżeli zmiana, o 

której mowa w pkt. 3) wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, strona 

inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności 

zmiany pozwolenia na budowę lub braku takiej konieczności oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji 

projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 5) Warunkiem dokonania zmian, o których 

mowa w pkt. 3) jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie 

zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na 

wynagrodzenie Wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 6) Zmiany, o których 

mowa w pkt. 3) mogą być wprowadzone, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności : a) obniżenie kosztu 

wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania obiektu), b) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych 

robót budowlanych, c) zmiana obowiązujących przepisów, d) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, e) usprawnienie 

w trakcie użytkowania obiektu, f) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się 

przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na 

terenie budowy, g) zaistnienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie 

umowy na przewidzianych w nich warunkach, h) siła wyższa. 7) Zmiana wysokości wynagrodzenia kosztorysowego może 

wynikać ze zmiany ilości robót, dostaw i usług ustalonych w oparciu o obmiar robót wykonanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 8) Podstawę obliczenia kosztów zmiany wymagającej zmiany 

wysokości wynagrodzenia, w przypadku gdy zmiany te będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, stanowić będzie projekt zamienny oraz: a) kosztorys ofertowy opracowany na 

podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 

ogólnie przyjęte dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub b) kalkulacja uproszczona sporządzona 

w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych, dla kwartału poprzedzającego 

termin wykonania robót budowlanych. 9) Zmiana terminu wykonania robót może mieć miejsce w przypadku: a) wstrzymania lub 

przerwania robót, znajdującego potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, Protokołem Konieczności lub innym 

dokumentem wskutek: − wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych (m.in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych), − zawieszenia robót przez Zamawiającego, − 

wystąpienia konieczności prowadzenia prac archeologicznych lub awarii uniemożliwiających wykonywanie robót, − zmian w 

dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, − siły wyższej, W takich przypadkach, 

dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia 

realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, na wprowadzenie koniecznych zmian lub inne 

okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu), b) Wykonania 

nieprzewidzianych robót zamiennych lub dodatkowych – o czas niezbędny na ich wykonanie i przeprowadzenie formalności 

prawnych z tym związanych, c) Zmiany prawa lub obowiązujących norm (w okresie obowiązywania umowy) wywołujące 



konieczność zmiany zakresu robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, 

jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe 

związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 10) Zmiany danych osobowych: przedstawicieli i osób upoważnionych (tylko w 

uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego), 11) Zmiany w zakresie udziału podwykonawcy oraz innego podmiotu 

uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca – wyłącznie na pisemny 

wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów określonych przez 

Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej, 12) Korekty 

oczywistych omyłek i błędów pisarskich, 13) Zmiany nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, 14) Zmiany warunków 

płatności za zgodą Zamawiającego, 10.Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności 

– zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, z wyjątkiem: 11.Zmiany wartości umowy z uwagi na ustawową 

zmianę stawki podatku VAT; 1) Zmiany adresu do korespondencji. 12.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy w sytuacji określonej w art. 145 prawa zamówień publicznych. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 13.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą 

miały przepisy kodeksu cywilnego, prawa bankowego, prawa wekslowego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

nie stanowią inaczej. 14.Sprawy sporne wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udost ępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki słu żące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopus zczenie do udziału w post ępowaniu:  

Data: 07/09/2016, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

IV.6.3) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków 

pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia:  nie  

IV.6.5) Przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, je żeli środki słu żące sfinansowaniu 

zamówie ń na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zama wiający zamierzał przeznaczy ć na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia, nie zostały mu przyznane  nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

nie dotyczy 
 


