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Lędziny: Adaptacja budynku MKS na przedszkole - etap III 

Numer ogłoszenia: 76561 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny , ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. 

śląskie. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku MKS na 

przedszkole - etap III. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie III etapu robót związanych z zmianą sposobu użytkowania wraz z 

przebudowa części Budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na 

Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku 

Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu 

i infrastrukturą techniczną. III etap robót dotyczący zagospodarowania terenu obejmuje: 

wykonanie nawierzchni utwardzonych przy przedszkolu oraz częściowo przy klubie, dostawa 

i montaż ogrodzenia przy przedszkolu, wykonanie placu zabaw wraz z dostawą urządzeń, 

wykonanie niwelacji terenu, trawników, zieleni na terenie przedszkola oraz klubu 

sportowego, wykonanie budynku składu opału, wykonanie zbiornika na wodę deszczową - 

odparownika wraz z ogrodzeniem, wykonanie termoizolacji fundamentów budynku, 

wykonanie tymczasowej drogi pożarowej oraz utwardzeń, wykonanie kanalizacji zewnętrznej 

deszczowej oraz sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, 

montaż na terenie przedszkola 4 szt. (przy chodniku 3 szt. i placu gospodarczym 1 szt.) opraw 

oświetlenia zewnętrznego z lampą sodową 1x70W, typu OPA-1 (klosz Auris) na słupie 

parkowym wysokości 4m wraz z czujnikiem zmierzchowym, kompletną szafą oświetlenia 

terenu SOT wraz z podłączeniem, ułożenie kabli oraz wyprowadzenie kabli pod kolejne etapy 

oświetlenia zewnętrznego, umożliwiając kontynuacje robót bez konieczności demontażu 

wykonanych utwardzeń w bieżącym etapie. Szczegółowo zakres robót został określony w 

przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi


Odbioru Robót Budowlanych. Graficznie zakres robót ogólnobudowlanych i kanalizacyjnych 

do wykonania, został pokazany na Planszy nr 1 oraz Planszy nr 2. Wykonać i dostarczyć 

dokumentację powykonawczą niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 

zakończenia realizacji umowy, w szczególności: operat geodezyjny powykonawczy - tj. mapy 

z pomiarem powykonawczym oklauzulowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej w Bieruniu, protokoły badań i sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji 

kanalizacyjnych, protokoły badań i sprawdzeń wykonanych instalacji elektrycznych, 

oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, ponadto: badania zagęszczania 

kolejnych warstw konstrukcyjnych (zgodnie ze ST), atesty / specyfikacje / certyfikaty / 

dokumenty (spełniający wymagania SIWZ), zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą i 

ustaleniami z Inwestorem. Pomocniczo załączono przedmiary robót dotyczące zakresu prac 

do wykonania.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 15% wartości 

zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.11.12.00-0, 

45.23.32.20-7, 45.00.00.00-7, 45.26.23.00-4, 45.45.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.26.25.00-6, 

45.41.00.00-4, 45.31.00.00-3, 45.23.24.40-8. 

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: 

20.07.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: a.pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: numer rachunku: 

BS Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu 

uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego); b.poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

musi być poręczeniem pieniężnym, c.gwarancjach ubezpieczeniowych; d.gwarancjach 

bankowych; 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 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). 4.Zamawiający zwraca wadium wszystkim 



wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 §8. 5.Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia 

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4 niniejszej sekcji, 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8.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. 9.Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie. 10. 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 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 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania ; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Sposób dokonywania oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia wyżej 

wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia 

wymienione w § 6 SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od 

Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokoły 

odbioru robót, referencje) - Załącznik Nr 4 do SIWZ - wykonanie z należytą 

starannością minimum trzech robót budowlanych związanych z 

zagospodarowaniem terenu i obejmujących: wykonanie nawierzchni 

utwardzonych, kanalizacji zewnętrznej oraz oświetlenia; o wartości 700 000,00 

zł brutto każda. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków, (art. 26 ust.2b ustawy Pzp, 

załącznik Nr 4a do SIWZ). 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 zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 

o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne 

doświadczenie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia 

następujących dokumentów: a) wykazu osób (załącznik Nr 5 SIWZ), które 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za 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 - wymagane osoby z uprawnieniami w zakresie: Kierownik budowy u 

uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; Kierownik robót z uprawnieniami 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez 

ograniczeń; Kierownik robót z uprawnieniami do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych bez ograniczeń, Kierownik 

robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 



gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. W/w osoby w 

trakcie realizacji zamówienia muszą posiadać ważne zaświadczenie 

członkowskie w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, gdy Wykonawca 

będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 

5b do SIWZ) tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). b) oświadczenie, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wymagane 

jest wypełnienie oświadczenia - załącznik Nr 5a do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej sytuacji 

ekonomicznej Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

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 - wymagana jest polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. 

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; 



 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: 

 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 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.4.4) 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) 

Wypełniony załącznik nr 1 - formularz oferty. 

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 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, przewiduje również następujące możliwości dokonywania istotnej zmiany 

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

Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 



poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a) Zmiany terminu 

realizacji przedmiotu umowy z powodu; -siły wyższej, -przyczyn powstałych z winy 

Zamawiającego. b) Zmiany w przedmiocie zamówienia wskazanego w umowie, w 

szczególności: - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

przyśpieszenie realizacji umowy. c) zmiany osobowe: - zmiana osób, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym 

doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które 

wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ. d) zmiany podwykonawców: 

rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 

posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu 

umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy 

wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w 

porównaniu do wskazanych w SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miasta Lędziny Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 

47, pokój DG5.. 

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

ofert: 22.04.2014 godzina 08:50, miejsce: Urząd Miasta Lędziny, sekretariat (I piętro - pokój 

112) 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55.. 

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 

 
 

http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi

