
Ozimka: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów K omunalnych

Numer ogłoszenia: 74650 - 2014; data zamieszczenia:  06.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , Antoniów, ul.

Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimka, woj. opolskie, tel. 077 4651980, faks 077 4651550.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pgkim.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Inny: Spółka ze 100% udziałem Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

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

budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Antoniowie - na działkach ewidencyjnych nr 861/76, 1010/76, 1063/76, 1064/76,1055/76, 962/120,

951/75 ( jednostka ewidencyjna Ozimek - obszar wiejski Antoniów), które są własnością Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54 46-040 Antoniów. Zakres zadania

obejmuje przeprowadzenie następujących prac: częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych

częściowy wywóz płyt z rozbiórki na odległość do 0,5km rozbiórkę istniejącego ogrodzenia wykonanie nawierzchni

betonowej na podbudowie z tłucznia kamiennego (granitowego lub bazaltowego) placu i drogi dojazdowej wykonanie

chodnika z kostki betonowej wykonanie zatoki postojowej z płyt ażurowych na podbudowie z tłucznia kamiennego

wykonanie przepustu drogowego z rur Wipro o średnicy 500mm ułożenie przykanalików kanalizacji deszczowych z

rur dwuściennych PP dn 200mm ustawienie studzienek wpustowych zwieńczonych wpustem żeliwnym klasy D 400

wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową przesuwną szerokości 6,0m i furtką o szerokości 1,25m rekultywację

terenu w sąsiedztwie PSZOK-u wykonanie pasa ochronnego zieleni izolacyjnej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-0, 45.20.00.00-0, 45.11.00.00-0.

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: 3.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

10.000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych.Forma wadium.Wadium może być wniesione w

następujących formach:a)pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;c) gwarancjach

bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) 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. z



2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium 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 gwaranta do: zapłacenia

kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 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,

a także w przypadku, gdy Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw;

chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się

również do poręczeń, określonych w pkt 11.2.1) b) i 11.2.1) e). Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w

Leśnicy Oddział Ozimek nr rachunku: 87890710502004300034500001. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia

przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez u.p.z.p formach

należy złożyć w: oryginał wraz z oryginałem oferty, kopie wraz z kopią oferty.Termin wniesienia wadium. 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

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym

przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem

koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez

Wykonawcę. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.

Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz

z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw; chyba że udowodni, że wynika to

z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są posiadać

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są 2) posiadać

wiedzę i doświadczenie - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i

doświadczenie-Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację

przedmiotowego zamówienia wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w

zakresie porównanym z niniejszym zamówieniem o wartości prac budowlanych za minimum

300.000,00 zł. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są

złożyć wykaz robót budowlanych (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej

IDW) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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. Na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z

dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający wymaga,

aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wskazali w

wykazie robót budowlanych oraz złożyli dowody dotyczące robót budowlanych,

potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę postawionego przez Zamawiającego warunku.

Dowodami, o których mowa powyżej są:1)poświadczenie;2) inne dokumenty - jeżeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są 2) posiadać

osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj:Kierownik Robót Drogowych - posiadający

następujące doświadczenie i kwalifikacje, min. 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu jako

inspektor nadzoru robót drogowych lub w wykonawstwie robót jako kierownik robót

drogowych,uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 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, lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć

okres od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania oferty.Wskazane w pkt

9.6.3) osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy

wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest

zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe

tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb

realizacji umowy. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie

aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),rozumie przez to również odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo

do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Celem potwierdzenia wymaganego warunku

Wykonawcy muszą złożyć:a)wykaz osób (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do

niniejszej IDW), 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. b)oświadczenie,

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia (zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej IDW). W przypadku

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego

zamówienia:a)posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 400 tys.

zł. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy muszą przedłożyć informację

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę wskazaną

powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b)posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 400 tys. zł. Celem potwierdzenia

spełniania tego warunku Wykonawcy muszą przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej

braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia, na kwotę wskazaną powyżej. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., opisanych w pkt 9.6.4)lit.a)-b)

niniejszej IDW, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26

ust. 2b u.p.z.p., wymaga się przedłożenia dokumentów określonych w pkt 9.6.4)lit.a)-b)

niniejszej IDW, dotyczących tych podmiotów. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie

może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych

przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób

potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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 nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 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;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

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 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;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 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.

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;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.pgkim.ozimek.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów ul.Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.03.2014 godzina

09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów ul.Powstańców Śl.

54, 46-040 Ozimek, sekretariat pok. 29.

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

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 Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


