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Nazwa zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II i Rachowy w Lędzinach” 
 

Lędziny: Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Centrum II i Rachowy w 
Lędzinach (Kontrakt W3.1;W3.2.) 

Numer ogłoszenia: 314350 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-
143 Lędziny, woj. śląskie, tel. 0-32 216 61 23, faks 0-32 326 70 56. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgk-partner.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Centrum 
II i Rachowy w Lędzinach (Kontrakt W3.1;W3.2.). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Budowa sieci wodociągowej dla 
osiedla Centrum II w Lędzinach. Sieć wodociągowa rozdzielcza, doprowadzająca wodę do budynków przy ul. 
Pokoju 6 do 30. Planuje się podłączenie budynków 9 do 14 do istniejącego rurociągu PE DZ 160 mm 
przebiegającego wzdłuż budynku 6a. Natomiast klatki 16 do 30 podłączone będą do planowanego rurociągu 
przesyłowego na wzgórze Strzyżówka. Projekt przewiduje również zmianę kierunku zasilania budynków 14, 12 
ze strony zachodniej na wschodnią. Łączna długość sieci to 345m w tym 155,3 m przypada na 13 szt. 
przyłączy. Planuje się zabudowę 2 szt. hydrantów naziemnych. Projektowany materiał to PE100 SDR 17. 
Wykonanie wodociągu metodą wykopów wąsko-przestrzennych oraz przewiertów sterowanych. 2. 
Przebudowa instalacji wody pitnej osiedle CII. W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowano do wykonania 
przebudowę przyłączy wodociągowych (decyzja nr 194/Lę/2013) oraz zasilanie w wodę pitną budynków 12 i 
14 doprowadzone od strony wschodniej tychże budynków. Zakłada się demontaż istniejących zestawów 
wodomierzowych i ponowny montaż w miejscach docelowych (pomieszczenia zostały wskazane przez 
zarządcę nieruchomości). Dodatkowo za zestawami wodomierzowymi zabudowane zostaną zawory 
antyskażeniowe typu BA. Materiał i średnice rurociągów pomiędzy wodomierzami a punktami włączenia do 
instalacji wewnętrznej pozostaną niezmienione w stosunku do stanu istniejącego, tj. odpowiednio tworzywo 
sztuczne PP-R PN 16 oraz DZ 40 mm. Wodociąg wykonać z rur ciśnieniowych PP-R do wody pitnej PN 16. 
Połączenia wykonywać poprzez zgrzewanie mufowe. Przejścia przez ściany budynków wykonać jako 
przejścia szczelne typu PT. Prowadzić natynkowo oraz pod sufitem. 3. Sieć wodociągowa dla osiedla 
Rachowy. Projektowana sieć zasilana będzie w wodę z końcówki rurociągu będącego własnością Kompanii 
Węglowej S.A. Oddział KWK Ziemowit. Włączenie do tej sieci będzie realizowane poprzez studnię zaworową 
przy bramie Kamiennej zakładu KWK Ziemowit przy ul. Oficerskiej. Przebieg rurociągów podobnie jak 
istniejący początkowo wzdłuż ogrodzenia zakładu, następnie po drogach gruntowych wokół budynków osiedla 
o nr budynków od 3 do 13. Przejście pod ulicą Oficerską realizowane w okolicy budynków 9-8 metodą 
bezwykopową. Projekt przewiduje budowę 8 przyłączy, dwa przyłącza ze względu na dobry stan techniczny 
pozostaną w większości niezmienione - jedno zostanie skrócone. Przeważająca część sieci pełni również rolę 
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sieci p.poż. i ze względu na wymagania p.poż. została zaprojektowana na średnicę DZ 160 mm. Na całym 
rurociągu zostanie zabudowanych 6 hydrantów p.poż., naziemnych. Odcinki sieci nie pełniące roli p.poż. 
zaprojektowano na średnicę DZ 110 mm. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano na średnicę DZ 63mm. 
Łączna długość sieci to 697,0 m a wraz przyłączami to 788,0 m. Na terenie osiedla zabudować 4 hydranty 
jako naziemne samoodwadniajace w standardzie SGG, w stylu staromiejskim w kolorze ciemnozielonym z 
żywicową powłoką antykorozyjną. Na rurociągu przesyłowym zabudować 2 hydranty jako naziemne 
samoodwadniajace zabezpieczone antykorozyjnie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w 
Części III - OPZ. Wykonawca winien zrealizować zakres zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach 
robót, stanowiących Załącznik Nr 11 do IDW oraz wymaganiami dodatkowymi. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 
50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6, 45.30.00.00-0. 

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: 15.12.2014. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoja ofertę wadium w wysokości 
10.000 PLN. 

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 wyznacza warunków szczególnych w tym zakresie 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne 
doświadczenie): wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej: jednej roboty obejmującej 
budowę sieci wodociągowej o średnicach fi 110 ÷160 mm PE o łącznej długości co najmniej 1.000 m w 
jednym kontrakcie; W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
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i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, dat i 
miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW oraz załączyć 
dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza warunków szczególnych w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał 
techniczny i kadrowy): wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące 
osoby: a) Kierownik Budowy - Kierownik Robót Sanitarnych, mający co najmniej 5 lat doświadczenia 
zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym w kierowaniu co najmniej dwoma zadaniami 
inwestycyjnymi obejmującymi budowę sieci wodociągowej, posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz 
uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przez doświadczenie 
zawodowe należy rozumieć okres zatrudnienia/wykonywania zleceń od daty uzyskania uprawnień do 
daty składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami, 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 sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do IDW wraz z Oświadczeniem, że osoby wskazane na stanowisko określone w punkcie 
a), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena 
spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, 
którzy wykazywać będą spełnienie tego warunku): a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową 
w wysokości co najmniej: 200 000 PLN W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 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. W 
przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy winien przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej dotyczącą tych podmiotów. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana 
wg formuły spełnia-nie spełnia. 
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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;  

 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;  
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 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;  

 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.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 
wystawione 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty  
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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 

Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) Zmiany terminu wykonania 
zamówienia będących następstwem: a) warunków fizycznych nieprzewidywalnych zarówno naturalnych jak i 
stworzonych przez człowieka oraz innych fizycznych przeszkód i skażeń, które Wykonawca napotkał na 
terenie budowy w zakresie wykonywania robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i 
hydrologicznymi, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych, b) wszelkich wykopalisk, monet, przedmiotów 
wartościowych lub starożytnych, konstrukcji i innych przedmiotów z punktu widzenia geologicznego lub 
archeologicznego znalezionych na terenie budowy, c) jeżeli kiedykolwiek: - rzeczywisty postęp jest zbyt 
powolny dla ukończenia, czy też postęp jest, lub będzie opóźniony w stosunku do aktualnego harmonogramu, 
d) przedłużenia czasu w przypadku opóźnienia ukończenia robót, wynikającego z polecenia zawieszenia 
wykonania części lub całości robót, e) jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie prób końcowych 
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, f) zmian wynikających ze zmiany Prawa, włącznie z 
wprowadzeniem nowego czy też uchyleniem lub modyfikacją istniejącego Prawa, albo z sądową lub oficjalną 
rządową interpretacją takiego Prawa, g) zaistnienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć wyjątkowe 
wydarzenie lub okoliczność: na którą strona nie ma wpływu, przeciw której ta strona nie mogła w racjonalny 
sposób zabezpieczyć się przed zawarciem umowy, której, skoro wystąpiła taka strona nie mogła w racjonalny 
sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez 
drugą stronę. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności, 
tj.: wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działanie nieprzyjaciół 
zewnętrznych, bunt, akty terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową, 
zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy lub inni 
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców, amunicje wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie 
jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez 
używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez 
Wykonawcę, oraz katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub działania wulkaniczne. 2) 
Zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w wyniku: - uzasadnionej 
zmiany technologii wykonania robót, - zmiany zakresu przedmiotu zamówienia; 3) Obiektywnej konieczności 
wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo 
groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 Kodeksu Cywilnego, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  
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http://jrp.pgk-partner.pl/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o. ul. Lędzińska 47 43 143 Lędziny, Polska. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 
godzina 10:15, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o. ul. Lędzińska 47 43 143 
Lędziny, Polska. 

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: Zamówienie współfinansowane w ramach Projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
gminie Lędziny.. 

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 

 


