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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 25A, 58-200 

Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8323701 do 04, faks 074 8323705. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wik.dzierzoniow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Roboty budowlane pn. Modernizacja 

konstrukcji żelbetowej trzech osadników wtórnych na oczyszczalni ścieków w Bielawie wchodzące 

w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu 

dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie naprawy powłoki żelbetowej trzech istniejących osadników wtórnych, 

zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie, poprzez dolanie nowej warstwy 

betonu gr.10cm z użyciem warstwy szczepnej, połączonej z istniejącą konstrukcją za pomocą tzw. 



jeża. Połączenie z istniejącą konstrukcją prętami fi12 w siatce 20x20cm, głębokość kotwienia min. 

15cm. Do prętów zakotwionych należy dowiązać wierzchnią siatkę z prętów fi12 co 15cm. Całość 

wylana z betonu C35/45, W8 zbrojonego stalą A-IIIN, otulenie min 40mm. W dolanej warstwie 

betonu należy wykonać nowe dylatacje (kompletne systemowe) w miejscach analogicznych jak w 

istniejącej konstrukcji. UWAGA: Modernizacja konstrukcji żelbetowej trzech osadników wtórnych na 

oczyszczalni ścieków w Bielawie musi być tak zorganizowana i podzielona w realizacji 

poszczególnych obiektów, aby nie zakłócić ciągłości pracy oczyszczalni przy jej wymaganej 

sprawności technologicznej (roboty muszą być prowadzone przynajmniej przy jednym działającym 

osadniku wtórnym) . Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie, w związku z realizacją 

zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie - II etap, wchodzącego w zakres projektu 

pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - 

etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności prowadzone są roboty budowlane. 

Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem muszą być prowadzone w uzgodnieniu z 

dotychczasowym Wykonawcą robót budowlanych jw. Szczegółowe informacje dot. zakresu, 

terminów realizacji zadania oraz Wykonawcy robót budowlanych są dostępne pod adresem: 

http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=642 oraz 

http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=691. Całość robót budowlanych zostanie 

wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz warunkami zawartego 

Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, zawartymi w części II 

SIWZ dla robót budowlanych pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - 

budowlanych projektowanych przez Zamawiającego - 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 

(tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

SIDiR. Wszystkie użyte w dokumentacji typy urządzeń, nazwy producentów są przykładowe i maja 

na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów 

wykonawczych, oraz dostaw urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony 

jest w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.25.21.00-9, 45.10.00.00-8, 

45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 4. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 22 000,00 

złotych (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych). 1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub 

kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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. Nr 109, poz. 

1158 z późn. zm.). 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego Nr konta 48 1090 2301 0000 0001 1423 9595 

1.4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginalny dokument gwarancyjny powinien 

być złożony luźno, w jednej kopercie z ofertą. Kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy trwale spiąć z ofertą. 1.5. Zamawiający nie 

dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w 

każdej z możliwych form. 1.6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy 

czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 

za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed 

upływem terminu składania ofert. 1.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie 

gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę 

dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) 

oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją(poręczeniem), 3) kwotę gwarancji(poręczenia), 4) termin ważności 

gwarancji(poręczenia), 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w 

ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) 

Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w 

ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało 

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub b) Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z 



przyczyn nieleżących po jego stronie. 2. Zasady zwrotu wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium 

wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem ust. 6. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

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

terminie określonym przez zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający 

zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6) Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 

po jego stronie. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na 

wykonaniu budowy/przebudowy/rozbudowy obiektów w konstrukcji żelbetowej o 

kubaturze co najmniej 1000 m3 każdy. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna 

wiedza i doświadczenie - w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają 



jeden wspólny wykaz robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że każda z 

tych robót została wykonana należycie). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje/będzie dysponował następującymi 

osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako: a) Kierownik robót 

konstrukcyjno-budowlanych, posiadający: - uprawnienia budowlane do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodne z przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 

2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 

poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 

Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), - 

doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej na przynajmniej 2 robotach budowlanych dotyczących 

wykonania budowy/przebudowy/rozbudowy obiektów w konstrukcji żelbetowej o 

kubaturze co najmniej 1000 m3 każdy. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w tym celu Wykonawcy 

składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz osób). Wymieniony 

powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania 

Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego 

wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć swoim 

kierownikom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być 

niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i 

wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 

najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). (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 w imieniu wszystkich wykazywać 

będą spełnianie tego warunku). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć: 

• 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• 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; 

• 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień 

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

jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty 

oraz określa warunki takiej zmiany. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w stosunku 

do treści oferty, w szczególności: 2.1. w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie 



mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy np.: a) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy 

Prawo Budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b) 

dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo Budowlane uzgodniona możliwość 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; c) zmiany dokonane podczas 

wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane lub dokonane zostały 

zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spełniając zapis art. 57 ust. 2 ustawy 

Prawo Budowlane 3. Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://www.wik.dzierzoniow.pl/przetargi_fs.php?id=861 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów. 

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

ofert:  22.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 

58-200 Dzierżoniów. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 
 


