Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.zaw-kom.pl

Zawadzkie: Usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego dla Projektu: Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji
sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i
nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej, które objęte jest PROW na lata 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 534096 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. , Ul. Świerklańska
2, 47-120 Zawadzkie, woj. opolskie, tel. (77) 46 22 200, faks (77) 46 33 504.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaw-kom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: komunalna spółka gminna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi nadzoru inwestorskiego i
budowlanego dla Projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie
budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i
nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej, które objęte jest PROW na lata 2007-2013..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego branży sanitarnej, elektrycznej i
drogowej na kontrakcie na roboty budowlane realizowanym w ramach Projektu pn. Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji sanitarnej z

przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap
I i II, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, które objęte
jest PROW na lata 2007-2013, w tym przygotowanie do realizacji Projektu, kompleksowej obsługi
realizacji inwestycji, organizowania, realizacji i koordynacji Robót Budowlanych przez osoby
pełniące funkcje inspektorów nadzoru w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej, o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, z przypisanymi im zakresami obowiązków i
odpowiedzialności oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z
wytycznymi PROW 2007-2013 realizacji ww. inwestycji. Kontrakt z Wykonawcą robót budowlanych
zostanie podpisany po zakończeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy tych robót.
Zamawiający wezwie wówczas Wykonawcę sprawującego usługi nadzoru inwestorskiego i
budowlanego do rozpoczęcia prac związanych z tym nadzorem. Kontrakt na roboty budowlane
obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z kanałami bocznymi
oraz przepompowniami dla miejscowości Kielcza. Procedura przetargowa na wybór wykonawcy
Kontraktu prowadzona jest równolegle z procedurą na wyłonienie wykonawcy, który będzie
świadczył usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego, w związku z czym dostępne są na stronie
internetowej Zamawiającego: SIWZ, wraz z pełną dokumentacją techniczną dotyczącą robót
objętych Kontraktem. Każdy Wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu
powinien przed złożeniem oferty dodatkowo zapoznać się z SIWZ dla kontraktu. Niezależnie od
powyższego Zamawiający udostępnia w ramach niniejszego postępowania komplet Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Wszystkie czynności przypisane Inspektorowi Nadzoru
w tych Specyfikacjach są automatycznie przypisane wykonawcy niniejszego postępowania. Ogólny
zakres inwestycji: Kanały Ø 160-200,L= 8965,0 mb, (Etap I: 5100,5 mb; Etap II:3864,5mb); Kanały
Dn 63, Dn 90, Dn 110, L=1801,5 mb, (Etap I: 868 mb; Etap II: 933,5 mb), Przepompownie ścieków 9 kpl. Kontrakt podzielono na dwa etapy: Etap I: Budowa zlewni PK-VIII (PK-1), PK-VII (PK-3) wraz
z przepompowniami, rozbudowa zlewni od kanalizacji istniejącej w miejscowości Żędowice (rejon
ul. Opolskiej) w kierunku miejscowości Kielcza, zasilanie energetyczne przepompowni ścieków PKVIII (PK-1), PK-VII (PK-3), przebudowa linii nn., Budowa zlewni PK-I wraz przepompownią i
zasilaniem energetycznym, Budowa zlewni PK-II wraz przepompownią i zasilaniem energetycznym,
Budowa przepompowni PK-III oraz PK- IV wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem
energetycznym do tych przepompowni Etap II: Budowa zlewni PK-III (bez przepompowni), Budowa
zlewni PK-IV (bez przepompowni), Budowa zlewni PK-V wraz z przepompownią i zasilaniem
energetycznym, Budowa zlewni PK-VI wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym, Budowa
zlewni PK-IX wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości
zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.31.54.00-3.
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: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany
jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3000 zł, słownie: trzy tysiące 00/100 PLN 2.
Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)
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 późn. zm.). 1) Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Ochrony Środowiska SA
Oddział w Opolu nr 57 1540 1229 2055 4601 8399 0001 W przypadku wnoszenia wadium w innej
formie niż pieniężna Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię dokumentu poświadczoną (za
zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę, przy czym w tym przypadku oryginał dokumentu należy
złożyć w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w
tym zakresie.

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

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert wykonał lub wykonuje min. 2 zadania: - polegające na świadczeniu usług nadzoru
inwestorskiego i budowlanego dla zamówienia polegającego na budowie sieci
kanalizacyjnej o długości minimum 5 (pięć) kilometrów każde, - każde obejmujące min.3
branże spośród branż: sanitarnej, elektrycznej, drogowej i budowlano-konstrukcyjnej, - na
których zakończono już roboty budowlane i obiekty będące przedmiotem tych zamówień
zostały przekazane do użytkowania.

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

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w
tym zakresie.

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

Wykonawca musi wykazać że dysponuje: a) minimum jedną osobą, która będzie pełniła
funkcję: Inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej, posiadającą: - uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - min. 2-letnie
doświadczenie, w nadzorowaniu jako inspektor nadzoru lub kierownik robót z zakresu
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, - doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora
nadzoru na min. dwóch zadaniach obejmujących budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej
długości minimum 5 (pięć) kilometrów, b) minimum jedną osobą, która będzie pełniła
funkcję: Inspektora nadzoru - inżynier budownictwa drogowego, posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - min. 1-roczne
doświadczenie, w nadzorowaniu jako inspektor nadzoru lub kierownik robót drogowych, doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na min. jednym zadaniu

obejmującym budowę drogi o długości minimum 3 (trzy) kilometry, c) minimum jedną
osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru - w specjalności elektrycznej
posiadającą: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie(Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, min. 1-roczne doświadczenie w nadzorowaniu jako inspektor nadzoru lub kierownik robót
elektrycznych, - doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na min. jednym
zadaniu związanym z gospodarką wodno-ściekową.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać, że posiada: - środki finansowe w wysokości co najmniej
100.000 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000 PLN.

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
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;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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;
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;
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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- dokument potwierdzający wniesienie wadium - Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił
pełnomocnika, - Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum - obowiązkowe w przypadku oferty
składanej przez konsorcjum - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu dokumenty dotyczące: - Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia, - Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - Zakresu i
okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

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: najniższa cena.
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
1. Istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć: 1) przedmiotu
Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może powodować zmiany celu i istoty przedmiotu
Umowy, 2) któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, 3) zmiany osób pełniących funkcję
inspektora nadzoru, obowiązków Stron, 4) obowiązków Wykonawcy, 5) warunków płatności i zasad
rozliczeń, 6) warunków gwarancji, 7) wartości Umowy, 8) kwestii dotyczących podwykonawstwa, 9)
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 2. Zmiany Umowy mogą nastąpić pod
następującymi warunkami: 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy, 2) okoliczności
uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu, 3) konieczność
dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w pkt 3. 3.
Okoliczności uzasadniające zmianę Umowy: 1) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany
któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, 2) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla
Zamawiającego, a w szczególności: a) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa
wykonania przedmiotu Umowy, b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania
przedmiotu Umowy, 3) zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych,
literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych,
śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy, 4) w przypadku,
gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych
dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące Projekt, 5) w przypadku

uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub
wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których
treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy, 6) podczas wykonania
przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub
doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy, 7)
w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 8) obiektywnie
jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta, 9) w
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy, przy
zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie publicznym, 10) w przypadku zaistnienia
innych okoliczności uzasadniających zmianę Umowy, których wystąpienia nie można było
przewidzieć na etapie zawierania Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej .
4. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w Umowie, które nie
stanowią istotnej zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i
nie mogą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu
zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. 5. Ilekroć w treści Umowy jest mowa o zmianach
Umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia. 6. Zmiany osób uprawnionych do
reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią istotnej zmiany Umowy i
nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej
informacji o dokonaniu zmiany, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego
rejestru.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zaw-kom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZAW-KOM
Spółka z o.o. 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 13.01.2014 godzina 10:00, miejsce: ZAW-KOM Spółka z o.o. 47-120 Zawadzkie, ul.
Świerklańska 2, sekretariat.
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: Operacja pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze

Gminy Zawadzkie - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposażonymi w
system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II, współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
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

