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Niedrzwica Duża: Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy 

Niedrzwica Duża 

Numer ogłoszenia: 418536 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. , ul. Kościelna 3, 

24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, tel. 81 517 50 70, faks 81 517 50 70. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://pknalecz.eu/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiebiorstwo Kumunalne, spółka z o.o., 

jednostka organizacyjna gminy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa drogowego 

(dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest sukcesywna dostawa do 3 700 ton (słownie: trzy tysiące siedemset ton) 

kruszywa drogowego (dolomitowego), tj.: - klińca o frakcji 4-31,5 w ilości: do 3 500 ton 

(słownie: trzy tysiące pięćset ton) - tłucznia o frakcji 31,5-63 w ilości: do 200 ton (słownie: 

dwieście ton) 14212200-2 Kruszywo 44922200 -1 Dolomit Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia: 1. UWAGA dot. ilości zamawianego kruszywa - Zamawiający informuje, że: a) 

zastrzega możliwość niezamówienia całej ilość przedmiotu dostawy tj. 3 700 ton kruszywa 

drogowego (dolomitowego). b) dostawy będą się odbywały sukcesywnie w zależności od 

potrzeb (Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną ilość kruszywa), na 

każdorazowe zgłoszenie przez zamawiającego telefonicznie, faxem lub emailem. c) zastrzega 

możliwość wymiany dowolnej ilości klińca na tłuczeń (w granicach do 3 500 ton) i wymiany 

dowolnej ilości tłucznia na kliniec (w granicach do 200 ton), to znaczy, że np.: Zamawiający 

może zgłosić potrzebę dostawy do 3 700 ton tylko tłucznia lub np. do 1 000 ton klińca i do 2 

700 ton tłucznia albo Zamawiający może zgłosić potrzebę dostawy do 3 700 ton tylko klińca 

lub np. do 1 000 ton tłucznia i do 2 700 ton klińca. Rozliczenie pomiędzy stronami dostawy 

nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe za jedną tonę tłucznia i klińca i faktyczną ilość 

http://pknalecz.bip.mbnet.pl/


dostarczonego klińca lub tłucznia. 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zgłoszony 

zakres dostaw w terminie nie dłuższym niż 3 dni od przekazania zapotrzebowania na miejsce 

składowe lub wskazaną drogę. 3. Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport 

i rozładunek i wszystkie koszty z tym związane. 4. Przedmiotem dostawy jest dolomitowe 

kruszywo łamane stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

klasa- I, gatunek: 1, o frakcjach wyżej określonych. Zamawiający żąda dostawy kruszywa, 

które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo 

powinno być trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. 5. Rozliczenie z 

wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi 

fakturę każdorazowo po dostarczeniu ok. 200 ton kruszywa (słownie; dwieście ton). 6. W 

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych po uzgodnieniu dostawy, 

Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa 

drogowego do odwołania. 7. Ilość dziennego zapotrzebowania wyniesie nie więcej niż 110 

ton. 8. Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 8.00 do 14.00. 9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad 

prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego 

postępowania ani zabezpieczenia. 10. Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem 

własnym Wykonawcy i na jego koszt. 11. Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości 

i ilości dostarczonego kruszywa w szczególności pod względem: jakości, ilości i 

zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający 

może w szczególności: odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami 

badania i kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 

godzin od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na koszt wykonawcy. 12. Wykonawca 

jest zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania kruszywa 

drogowego na zewnątrz (Wz), przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

Potwierdzenie dokonane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie 

wydania kruszywa drogowego zawiera: datę rozładowania kruszywa, godzinę, ilość ton jaka 

została rozładowana oraz czytelny podpis. 13. Do każdej partii dostawy kruszywa 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aprobatę techniczną (CE), deklarację zgodności z PN, 

dokument wskazujący kopalnię, z której pochodzi kruszywo. Parametry techniczne: kruszywo 

powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13242.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 44.92.22.00-1. 

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: 

21.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca 

zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100). Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: 

2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 

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. 

Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz 

powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, 

bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, w przypadkach wymienionych w art. 46 Pzp. Wadium 

takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 75 

8687 0009 2001 0007 7783 0001 Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej z dopiskiem 

wadium nr sprawy ZP/4/2014 4. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek 

bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający prosi o 

dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury 

sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. W przypadku wniesienia wadium w 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie 

Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze 

żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty 

wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. 7. Za termin 

wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 

zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium 

zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 9. Warunki zwrotu i utraty 

wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić 

ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. Ust. 3 pkt.1 ustawy 

Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie 

przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa 

bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia 

jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że 

wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia 

przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 

45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wniesione przez jednego 

ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

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 uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 



złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo Zamówień Publicznych). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 

wiedzy i doświadczenia, jeżeli udokumentuje (udowodni), że w okresie 

ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje 

dostawę kruszywa drogowego o łącznej ilości co najmniej 3 000 ton. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co 

najmniej dwie w/w dostawy. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 

44 Prawo zamówień publicznych). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na 

podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo 

zamówień publicznych). 

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; 

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; 

 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; 

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) 

1. Załączniki do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w 

przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę, podpisuje osoba nieuprawniona do 

reprezentowania wykonawcy. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich, przy wykonywaniu 

zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w 



postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

zamówienia, oraz przedkłada dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym 

dla Wykonawcy, w punkcie 7.2. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się 

oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z 

oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr; KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 

797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11). UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną 

treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności 

musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w 

powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi 

udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 4. Jeżeli, w 

przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 

dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10-11 

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się 

takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5. 

Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres 

umocowania, W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie 6.2. SIWZ (art. 22 ust.1 pzp.), 

powinien złożyć, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. W 

przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie dokumenty określone w 

punkcie 7.2. i 7.3. składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Zamawiający będzie żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólnie ofertę wybraną jako najkorzystniejszą. 

Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 

pełnomocnikiem (liderem). 

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 - 94 

 2 - Termin płatności faktury przez Zamawiający - 6 



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 postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 

SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ. 2. Zakazuje się zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust 3. 3. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych 

zmian postanowień umowy w wypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: a) gdy 

nastąpi zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, b) w przypadku zmiany przepisów 

prawnych mających wpływ na realizację umowy. c) zmian teleadresowych Zamawiającego i 

Wykonawcy d) działania siły wyższej- termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas 

zostać przedłużony o czas trwania okoliczności e) wystąpienia omyłek pisarskich i 

rachunkowych w treści umowy; f) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 

z przyczyn niezawinionych przez Strony np. z powodu przedłużającej się procedury 

przetargowej lub skorzystania przez Wykonawców z środków ochrony prawnej, zmiana nie 

może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy; g) zamawiający zastrzega 

sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy w formie 

aneksu do umowy; h) zmianie Podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez 

Zamawiającego wskazanego innego Podwykonawcy po wykazaniu, iż inny proponowany 

podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. i) rezygnacji z Podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art.26 ust 2b, w 

celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania 

Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. j) gdy zmiany będą korzystne 

dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 3. Strona występująca o zmianę 

postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 

wyrażony na piśmie. 4. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://pknalecz.bip.mbnet.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Przedsiębiorstwo komunalne Nałęcz ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża, Biuro Obsługi 

Klienta. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 12.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo komunalne Nałęcz ul. Kościelna 

3, 24-220 Niedrzwica Duża, Biuro Obsługi Klienta. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

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: nie 

 


