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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pwik.malbork.pl/przetargi.html

Malbork: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy
Dalekiej w Malborku
Numer ogłoszenia: 312742 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. , ul. Chrobrego 31,
82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 055 2723627, 2723628, faks 055 2725524.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.malbork.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
ulicy Dalekiej w Malborku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa
sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Dalekiej w Malborku. Z pracami sieciowymi wiąże się również rozbiórka i
odtworzenie nawierzchni w rejonie ul. Dalekiej. Zakres prac na sieci oraz związanych z tym odtworzeniem
nawierzchni został szczegółowo opisany w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych
wykonania i obioru robót. Prace na sieci kanalizacyjnej obejmują: - budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
Ø200-315 PVC z włączeniem do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej DN-300 w studni S1 zlokalizowanej przy
ul. Dalekiej (dz. nr 7/2) oraz w znajdujący się na wysokości skrzyżowania ul. Dalekiej z ul. Bydgoską rurociąg
tłoczny Ø160 PE, poprzez projektowana studnię rozprężną (dz. nr 69/14); - budowę przyłączy Ø160-200 PVC od
projektowanej sieci kanalizacyjnej do studni rewizyjnych zlokalizowanych na terenach zabudowy usługowoprzemysłowej; z rur kanalizacyjnych PCV-U o jednolitych gładkich ściankach, bez rdzenia spienionego SDR 34 i
sztywności obwodowej SN-8, o średnicach od 160 do 315 mm, klasy S, przystosowane do obciążeń statycznych i
dynamicznych od ruchu kołowego ciężkiego, wykonanych w/g PN-EN 1401-1, posiadające aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Rury te posiadają połączenia kielichowe z uszczelką. Prace
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związane z budową sieci kanalizacyjnej składają się następujących elementów: - Sieć kanalizacji sanitarnej Ø315
PVC - długość 396,0 m; - Sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC - długość 58,5 m; - Przyłącza kanalizacji sanitarnej
Ø160 PVC - długość 17,5 m..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, o którym
mowa w Art.67 ust 1 Ustawy PZP.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.32.00-1.
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: 29.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości
przedmiotu zamówienia w wysokości: 7.000,00 zł, (siedem tysięcy złotych). Wykonawca wnosi wadium: a) w
pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto: 87 2030 0045 1110 0000 0038 1980 w BGŻ S.A. o/Malbork;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) gwarancjach
bankowych; e) w 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z
2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Za termin wniesienia wadium w
formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium należy wnieść do
dnia poprzedzającego dzień składania ( otwarcia) ofert art. 45 ustawy UZP. Potwierdzoną kopię dowodu wpłaty
wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy
przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast
potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty.
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
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien wykazać, że wykonał że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
roboty budowlane związane z budową, rozbudową lub modernizacją co najmniej dwóch sieci kanalizacji
sanitarnej w tym: - jednej w terenie zabudowanym o łącznej długości min. 300 mb. - jednej o wartości
robót netto nie mniejszej jak 200 tys. zł z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy jedna z wykonanych sieci danego rodzaju
spełnia jednocześnie wszystkie warunki, druga sieć tego rodzaju także musi spełniać którykolwiek z
warunków podanych powyżej. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku, tj. liczba
wykonanych robót będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn. że np. jeden z Wykonawców, wspólnie ubiegających się,
może wykazać wykonanie robót w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji jednej sieci
wodociągowej, a drugi Wykonawca w zakresie kolejnej. Natomiast nie podlega sumowaniu wartość
zrealizowanych robót. Wykonawca w Wykazie robót ma obowiązek wskazania i złożenia poświadczeń
co najmniej w odniesieniu do robót, o których mowa w opisie sposobu oceny spełnienia warunku.
Dowodami, o których mowa wyżej są: - poświadczenie, - inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać inne dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie,
określone w §1 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien udokumentować, że zapewni przy realizacji zamówienia udział kadry inżynieryjnej i
technicznej (kluczowego personelu) posiadających doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia
niezbędne do kierowania robotami budowlanymi w tym: 1 osobę Kierownika robót sanitarnych, posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji sanitarnej; - która pełniła funkcję
kierownika budowy, kierownika robót, na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym związanym z
budową, rozbudową lub modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiający akceptuje uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne
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uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 roku Nr 63 poz.394); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład kadry
kierowniczej, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza. Zamawiający
dopuszcza łączenie stanowisk kierownika budowy i kierowników robót, jeżeli osoba będzie posiadała
wymagane doświadczenie i kwalifikacje jak określa SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien udokumentować, że: - osiągnął średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w
wysokości nie mniejszej niż 500 tys. zł (pięćset tysięcy złotych), za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; - dysponuje środkami finansowymi w
wysokości co najmniej 100 tys. zł (sto tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 100 tys. zł.; - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę minimum 100 tys. zł (sto tysięcy złotych).
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;
sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego,

innych

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
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obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
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:
sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
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 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
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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;
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;
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
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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)
Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ; Harmonogram rzeczowo-finans owy - wg załącznika nr 10
doSIWZ; W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: a)
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia, b) dokumenty dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i
okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dowód wniesienia wadium. Pełnomocnictwo lub
inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.

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)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
Zamawiający dopuszcza dokonania zmian zawartej umowy zgodnie z Art. 144 ust. 1 uPZP w przypadku: - zmiana
wynagrodzenia ryczałtowego, jeżeli po zawarciu umowy ulegnie zmianie obowiązująca stawka podatku VAT,
wówczas wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione przez strony Umowy, - zmiana
wynagrodzenia ryczałtowego jeśli wyniknie ona ze zmiany technologii lub materiałów, - zmiana materiałów
budowlanych na materiały posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te,
które stanowiły podstawę wyboru oferty: - gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, wskazanych w
Dokumentacji Projektowej podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym,
zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, - gdy zmiana materiałów budowlanych spowoduje obniżenie kosztów
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eksploatacji, konserwacji (urządzenia, materiały eksploatacyjne), - zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy,
spowodowana przez: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Robót w określonym pierwotnie
terminie - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, b) zdarzenia
pozostające całkowicie poza wpływem Stron, c) wykopanie, wydobycie obiektów, wykopalisk uniemożliwiających
wykonywanie Robót, d) zaistnienie nieprzewidzianych w Umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, e)
konieczność wykonania robót dodatkowych / zamówień dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia
(realizowanych odrębną umową zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), o ile okoliczność taka będzie miała
wpływ na przedłużenie terminu wykonania Umowy, f) realizację prac przez innych Zamawiających / Inwestorów,
wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, powodujących
konieczność wydłużenia terminu wykonania Umowy, g) opóźnienia spowodowane przez Zamawiającego, lub
ewentualnego innego wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.pwik.malbork.pl/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o., ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015
godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o., pokój nr 13, ul.
Chrobrego 31, 82-200 Malbork.
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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