
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.sko-eko.skoczow.pl

Skoczów: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: -Rozbudowa 

systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wiślica, Wilamowice i Pierściec 

Gmina Skoczów-.

Numer ogłoszenia: 150152 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. , ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów, woj. śląskie, tel. 33 479 

94 70, faks 33 479 94 78.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sko-eko.skoczow.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 kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: 

-Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wiślica, Wilamowice i Pierściec Gmina Skoczów-..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w ramach zadania -Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wiślica, Wilamowice i 

Pierściec Gmina Skoczów-. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z 

przepompowniami ścieków, w tym: - sieć główna PVC Ø 250 ok. 256,6 m, PVC Ø 200 ok. 7190,1 m; - sieć rozdzielcza 

PVC Ø 200 ok. 4296,1 m, PVC Ø 160 ok. 2315,6 m; - sieć tłoczna PE Ø 90 mm ok. 44 m; - przepompownie ścieków - 

1szt.: - rodzaj materiału - polimerobeton, - średnica wewnętrzna zbiornika - 1,5 m, - pompy zatapialne z wolnym 

przelotem 2szt. 3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: a) wykonanie robót ziemnych zgodnie z 

dokumentacją techniczną wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów w czasie budowy, b) wykonanie montażu 

rurociągów grawitacyjnych i tłocznych wraz z podsypką i obsypką, c) wykonanie studni kanalizacyjnych, d) wykonanie 

przepompowni ścieków wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz dojazdami, ogrodzeniami i systemem monitoringu. 

Zamawiający zastrzega iż oferowany system monitoringu przepompowni sieciowych winien być kompatybilny z 

posiadanym już przez Zamawiającego systemem opartym na technologii GPRS. e) odtworzenie terenu po robotach 

kanalizacyjnych, f) odtworzenie jezdni po robotach kanalizacyjnych. g) czyszczenie wykonanych przewodów 

kanalizacyjnych przed przeglądem sieci kamerą video - przegląd video pozostaje po stronie Zamawiającego, 4. 

Wymagania dot. gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 36-miesięcy. Wykonawca wskazuje termin gwarancji w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Okres 

gwarancji liczony jest od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego. UWAGA: Okres gwarancji stanowi jedno z 
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kryteriów oceny ofert. 5. Uwagi. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wszystkich materiałów oraz kompleksowa 

realizacja wszystkich robót zgodnie z zatwierdzonym projektem, niezależnie od tego czy były ujęte w przedmiarze robót. 

Ewentualnie podane nazwy własne materiałów, wyrobów, urządzeń, bądź producentów użyte w dokumentacji 

projektowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zastosować materiały, wyroby i 

urządzenia podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub 

lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej. Materiały użyte do realizacji 

zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Na wbudowane materiały wykonawca zobowiązany jest 

posiadać odpowiedni certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskiej Normy, aprobaty technicznej, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. Rury użyte do 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej winny posiadać aprobatę IBDM dopuszczającą do stosowania 

w pasie drogowym. Zamawiający uzyskał dofinansowanie dla realizacji inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Priorytetu 1 Ochrona zasobów wodnych OW 1.1 Realizacja 

inwestycji zgodnych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości 

zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.31.53.00-1, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 

45.23.31.42-6.

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: 18.12.2016.

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

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 

60 000,00 zł.

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
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Wymagane jest złożenie przez Wykonawcę wypełnionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (wzór załącznik nr 4 do siwz). Ocena spełnienia powyższego warunku dokonywana będzie w 

oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą 

warunku granicznego: spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli: co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub 

rozbudową lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 5km każda, wraz z odtworzeniem 

nawierzchni dróg, w ramach których wykonana była co najmniej jedna sieciowa przepompownia ścieków wraz 

z systemem monitoringu, o łącznej wartości min. 4.000.000,00 zł brutto, lub jedną robotę budowlaną o długości 

min 10 km, wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, w ramach której wykonana była co najmniej jedna 

sieciowa przepompownia ścieków wraz z systemem monitoringu, o wartości min. 4.000.000,00 zł brutto. 

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w 

niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy dysponują następującym sprzętem (minimum po jednym egzemplarzu): koparka, koparko-

ładowarka, minikoparka, samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5t, urządzenie do zagęszczania wykopów, 

piła do cięcia asfaltu i betonu, sprzęt do przewiertów sterowanych lub przecisków, znaki drogowe oraz inne 

zabezpieczenia dla zapewnienia właściwego ruchu drogowego podczas prowadzonych robót. Ocena 

spełnienia powyższego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym 

postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że będzie dysponował następującymi osobami: a) kierownikiem 

budowy posiadającym następujące kwalifikacje: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji kanalizacyjnych lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane pozwalające na wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w 

aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru 

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

Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2013r., poz.1409) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. nr 63, poz. 

394). - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w 

tym - doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na 

budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości min. 10 km, w ramach której wykonana była co najmniej 

jedna sieciowa przepompownia ścieków wraz z systemem monitoringu, w okresie ostatnich 5 lat. b) 

kierownikiem robót - posiadającym następujące kwalifikacje: - uprawnienia do kierowania robotami 
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budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

pozwalające na wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym 

uprawniają uprawnienia budowlane specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 

12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz.1409) oraz ustawy z dnia 18 marca 

2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. nr 63, poz. 394), - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia - 

nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co 

najmniej 4 000.000,00zł. b) posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej niż 

4.000.000,- zł. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego: spełnia - 

nie spełnia.

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;

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia 

poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub 

rozbudową lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 5km każda, wraz z odtworzeniem 

nawierzchni dróg, w ramach których wykonana była co najmniej jedna sieciowa przepompownia ścieków wraz z 

systemem monitoringu, o łącznej wartości min. 4.000.000,00 zł brutto, lub jedną robotę budowlaną o długości min 

10 km, wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, w ramach której wykonana była co najmniej jedna sieciowa 

przepompownia ścieków wraz z systemem monitoringu, o wartości min. 4.000.000,00 zł brutto, dla których 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów potwierdzających, że została wykonana należycie.;;
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• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 

budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

• 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.

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;

• 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.
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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.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) Wypełniony formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1 do siwz); 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, 

pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów 

rejestrowych.

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 - 90

2 - Okres gwarancji - 10

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. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności przy czym zmiany istotnych jej postanowień mogą nastąpić (na warunkach j/w) w następujących 

przypadkach: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a) wstrzymanie realizacji robót z przyczyn 

leżących po stronie zamawiającego, b) wstrzymanie realizacji robót w wyniku znalezisk archeologicznych, c) działanie 

siły wyższej, d) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, e) 

odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań - urządzeń uzbrojenia podziemnego, f) konieczność 

wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, a ich wykonanie będzie kolidować z wykonywanym zamówieniem 
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podstawowym. 2) Zmiana wynagrodzenia umownego: a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego 

zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi 

z kosztorysu ofertowego, obmiaru i kosztorysu powykonawczego, b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej 

wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w 

dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym - zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną ustalone przed ich 

realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony 

przez Wykonawcę kosztorys. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie 

określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym 

oraz wykazie stawek i narzutów, 3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: b) z 

przyczyn niezależnych lub niemożliwych do przewidzenia przez zamawiającego, c) zmiana osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne na budowie. 2. Zasady dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy: 1) Strony przewidują 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących warunkach: a) w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.sko-eko.skoczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. 

ul. Olszyna 10 43 - 430 Skoczów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2015 godzina 

10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego: Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o. 43-430 Skoczów, ul. Olszyna 10, Pokój nr 

2 - sekretariat (I piętro)..

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
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