
Mirosławiec: Wykonywanie usług Nadzoru Inwestorskiego w 

zadaniu pn. : Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w 

Mirosławcu , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 

67 2595501.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług Nadzoru 

Inwestorskiego w zadaniu pn. : Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz 

budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi inwestycji tj. kierowania, nadzorowania i 

rozliczania inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 ( dalej 

PROW ) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska polegającej na rozbudowie i 

remoncie oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowie przewodu tłocznego ścieków wraz z 

przepompownią w Mirosławcu Górnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a także 

obsługa w zakresie rozliczania wykonanej inwestycji. Nadzór Inwestorski ( Inżynier Kontraktu ) 

będzie pełnić swe obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, zgodnie z polskim 

prawem oraz wymaganiami i wytycznymi PROW. Przedstawiony poniżej wykaz głównych zadań 

Nadzoru Inwestorskiego nie wyklucza wykonywania wszystkich innych czynności i zadań, które 

będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane oraz zabezpieczenia 

interesów Zamawiającego..



II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.00.00.00-8, 71.24.40.00-0, 

71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.31.00.00-4, 71.52.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 4.000 złotych słownie : 

cztery tysiące złotych.

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie dotyczy.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługi Nadzoru Inwestorskiego w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w jednym lub kilku 

zadaniach co najmniej: a) dwie usługi Inżyniera Kontraktu obejmujące wykonanie 

kompletnej budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej min. 

1.500 m3 o wartości min. 5.000.000 zł netto każda, współfinansowanych ze środków 

Funduszu UE, b) dwie usługi Inżyniera Kontraktu obejmujące wykonanie sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości min. 2000 m z przepompowniami i wartości 

min. 1.000.000 zł netto każda. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie 



złożonego wykazu wykonanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te 

zostały wykonane należycie; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać 

na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany 

będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i 

niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich 

wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

(poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie 

dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale 

przede wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania części zamówienia lub 

oddanie do dyspozycji wykonawcy co najmniej kadry nadzoru inwestorskiego, która 

posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie i zobowiązanie się do stałej usługi 

doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia ).

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o nie ustanawia się specjalnych standardów. Ocena spełniania warunku nastąpi na 

podstawie złożonego oświadczenia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Kierownik Zespołu 

Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne, 

doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór nad 

inwestycjami budowlanymi oraz doświadczenie w kierowaniu, jako kierownik projektu przy 

minimum jednej zakończonej inwestycji o wartości usługi nadzoru nie mniejszej niż 

200.000,00 zł (brutto); b) Inspektor Nadzoru z uprawnieniami do wykonywania 

samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń i posiadającego min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu 

budową lub przebudową min. 2 oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej min. 

1500 m3 każda; c) Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 

posiadający wykształcenie wyższe techniczne budowlane, ważne i stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej zgodne z obowiązującym polskim Prawem budowlanym, 



minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym w okresie ostatnich 5 lat w 

wykonawstwie, jako Kierownik Budowy lub w nadzorze, jako Inspektor Nadzoru; d) 

Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej posiadający wykształcenie wyższe 

techniczne, ważne i stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, minimum 5 letnie 

doświadczenie zawodowe, w tym w okresie ostatnich 5 lat w wykonawstwie, jako 

Kierownik Budowy lub w nadzorze jako Inspektor Nadzoru; e) Inspektor Nadzoru w 

specjalności elektrycznej, posiadający wykształcenie wyższe techniczne elektryczne, 

ważne i stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym w okresie 

ostatnich 5 lat w wykonawstwie, jako Kierownik Budowy lub w nadzorze, jako Inspektor 

Nadzoru; f) Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej, posiadający wykształcenie 

techniczne budowlane, ważne i stosowne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej, minimum 5 letnie doświadczenie 

zawodowe, w tym w okresie ostatnich 5 lat w wykonawstwie, jako Kierownik Budowy lub 

w nadzorze, jako Inspektor Nadzoru; g) Technolog, posiadający wykształcenie wyższe 

techniczne, co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu i-lub zarządzaniu na 

stanowisku samodzielnym i-lub pracy w charakterze technologa, wiedzę i doświadczenie 

w zakresie organizacji procesów rozruchu i pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni 

ścieków, który przygotował i wykonał rozruch min. 2 oczyszczalni ścieków i min. 2 

przepompowni ścieków; h) Specjalista do spraw rozliczeń, posiadająca wyższe 

wykształcenie ekonomiczne lub finansowe, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w 

zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji budowlanych. Nadzór Inwestorski 

powinien wybrać czy wynająć i innych specjalistów w takiej ilości i specjalnościach, aby 

zapewnić sprawną realizację zadań stojących przed nim. Przedstawiony powyżej skład 

personelu należy traktować, jako niezbędne minimum, jeżeli w ocenie wykonawcy 

wymagany przez Zamawiającego zespół jest niewystarczający do rzetelnej realizacji 

niniejszego zamówienia, wykonawca powinien zatrudnić dodatkowe osoby, a koszty ich 

utrzymania należy uwzględnić w składanej ofercie. Zamawiający nie będzie ponosił 

żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy a) posiadają środki 

finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 100.000,00 zł, b) posiadają 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 mln złotych na 

wszystkie zdarzenia, z tym że suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być 

mniejsza niż 200.000 złotych. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na 

podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

dokumentów potwierdzających sytuację ekonomiczną oraz opłaconej polisy, a w 

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca 

może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie 

będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający 

sposób potwierdzi spełniania tego warunku.

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku  wiedzy  i  doświadczenia  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, z podaniem ich 

wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu 



potwierdzającego, że te dostawy lub usługi  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  dla  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, w których 

wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków 

finansowych lub  zdolność kredytową wykonawcy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• 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 

na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot 

środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert.

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• 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  ubezpieczenie  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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony załącznik nr 1 - formularz OFERTA . 2) W celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca 

oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy 

załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, do oferty 

należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) 

Kopia dowodu wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie: 1) terminu wykonania zamówienia 

w następujących przypadkach : a) w przypadku konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, 

niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, b) w 

przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych braków lub błędów 

w dokumentacji, c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, ( np. ujawnienia w trakcie robót 

eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do 

obowiązujących przepisów), d) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji 

w terminie, 2) wynagrodzenia w następujących przypadkach : a) w przypadku urzędowej zmiany 

podatków ponoszonych przez wykonawcę (w szczególności podatku VAT), b) zmiany przedmiotu 

umowy o której mowa poniżej w pkt c), c) zmiany przedmiotu umowy w przypadku konieczności 



zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu usług, np. z powodu błędu w dokumentacji 

lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są konieczne dla 

Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w umowie 

zostanie zmienione proporcjonalnie do wartość wykonanych usług na podstawie kosztorysów. 3) 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia 

zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na 

sfinansowanie zamówienia. 4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku 

braku lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z UE w ramach PROW na lata 2007-

2013. 5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku przedłużającej się 

procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, wynikającej z przyczyn 

niezależnych od Nadzoru Inwestorskiego. 6) Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają, dla 

ich ważności, zachowania formy pisemnej. 7) Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę 

jednostronnie z winy wykonawcy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku 

stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy lub jego części przez wykonawcę lub 

osobę (osoby), którym wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części. 

Wystarczającym udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie notatka służbowa spisana 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i dostarczona wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: http://www.bip.miroslawiec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu ul. Wolności 37 78-650 

Mirosławiec Fax. (+48) 672595501.

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

25.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

o.o. w Mirosławcu ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec.

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 będzie współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej..

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


