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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu płynnego propan 
techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z 
dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych 
na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do 
wykonania dostaw gazu. Zamówienie obejmuje dzierżawę zbiorników i dostawę gazu w niżej 
wymienionych lokalizacjach: 1) Zespół Szkół w Węglińcu; 2) Urząd Gminy i Miasta w 
Węglińcu; 3) Stadion Miejski w Węglińcu; 4) Przedszkole Miejskie w Węglińcu; 5) Zespół 
Szkół w Ruszowie; 6) Remiza OSP w Ruszowie 7) Remiza OSP w Jagodzinie; 8) Remiza 
OSP w Starym Węglińcu; 9) Dom Kultury w Jagodzinie; 10) Dom Kultury w Czerwonej 
Wodzie; 11) Boisko Sportowe w Czerwonej Wodzie; 12) Świetlica Wiejska w Zielonce. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 



3. Dostarczany gaz powinien posiadać parametry techniczne zgodnie z normą PN-C-
96008:1998 oraz spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzenia Ministra 
Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego 
(LPG) (Dz. U. z 2016r. poz. 540). Po każdej dostawie Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oryginalne świadectwo jakości określające parametry dostarczonego gazu. 4. 
Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie gazu do 31.07.2017r. wynosi około 165 500 
litrów. 5. Dostarczanie gazu ma odbywać się sukcesywnie, partiami według zamówienia 
użytkowników kotłowni, odpowiednią cysterną zaopatrzoną w atestowany miernik gazu. 6. 
Wykonawca gwarantuje dostawy gazu w dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00. 7. 
Zamawiający nie dysponuje własnymi zbiornikami. Wykaz zbiorników oraz ich właścicieli 
zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 8. Koszty dostawy, transportu, dzierżawy, 
montażu oraz demontażu zbiorników gazu (naliczone przez dotychczasowego Dostawcę) 
ponosi Wykonawca. Zamawiający uzyska zgodę dotychczasowych właścicieli zbiorników na 
wytankowanie gazu oraz demontaż zbiorników. Jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca, 
który wygra przetarg zdemontuje istniejące zbiorniki, zainstaluje własne, przetankuje 
pozostały gaz w zbiornikach do zainstalowanych zbiorników na własny koszt. Wielkości 
zbiorników oraz ich lokalizacja powinny być zachowana. 9. Przez dzierżawę zbiorników 
należy rozumieć zbiorniki wraz z niezbędnymi urządzeniami i armaturą. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu instalację zbiornikową na czas realizacji dostaw 
gazu. Wykonawca może posadowić własną instalację zbiornikową o parametrach 
technicznych zgodnych z istniejącą instalacją oraz w miejscu istniejącej instalacji, 
stanowiącej własność dotychczasowego dostawcy gazu, w sposób zapewniający ciągłość 
dostaw gazu lub wykorzystać istniejącą instalację zbiornikową w przypadkach gdy 
wykonawcą jest dotychczasowy dostawca gazu lub odsprzedaży, najmu, dzierżawy, oddania 
w użytkowanie instalacji przez dotychczasowego dostawcę gazu na rzecz Wykonawcy. 10. 
Wszystkie koszty związane z zapewnieniem instalacji zbiornikowej na czas realizacji dostaw 
gazu, w tym koszty związane z jej eksploatacją oraz ewentualne koszty posadowienia nowej 
instalacji zbiornikowej oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej, dokonania 
zgłoszenia robót budowlanych, uzgodnień, opinii, prób, atestów, nadzoru, serwisu, robót 
budowlanych związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego terenu po wymianie 
zbiorników, itp. są po stronie Wykonawcy. 11. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach 
dzierżawy jest prowadzenie całodobowego dozoru serwisowego, regularnych konserwacji, 
rewizji, udział w dozorach prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego (o ile są 
wymagane prawem). 12. Zamawiający jest zwolniony z akcyzy za dostarczany gaz. 13. W 
ofercie należy podać cenę jednostkową za 1 litr gazu (bez akcyzy). 14. Zaoferowana cena 
jednostkowa gazu jest stała, tj. nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie trwania 
zamówienia. 15. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji 
niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania 
materiałów przetargowych oraz poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub 
przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu 
błędów lub nieścisłości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu 
na wniesienie ewentualnych uwag do jej treści. 16. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
termin demontażu zbiornika poprzedniego dostawcy w celu zapewnienia ciągłości dostawy 
gazu do obiektów. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie 
zamierza zawierać umowy ramowej. 20. Zamawiający nie przewiduje wyboru 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 21. Zamawiający przewiduje 
udzielenie zamówień uzupełniających do 20% zamówienia podstawowego polegającego na: - 
budowie instalacji zbiornikowej dla nowych kotłowni gazowych; - dzierżawa zbiorników dla 
nowych kotłowni gazowych; - dostawa gazu dla nowych kotłowni gazowych. 22. Wykonawca 



może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. W takim przypadku 
wykonawca jest zobowiązany wskazać w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji części 
zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 23. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 
31.07.2017r., przy czym termin montażu zbiorników - w placówkach oświatowych (zespoły 
szkół i przedszkole) - 26.08.2016r., w pozostałych lokalizacjach - montaż zbiorników do 
30.09.2016r.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% zamówienia 

podstawowego polegającego na: - budowie instalacji zbiornikowej dla nowych 
kotłowni gazowych; - dzierżawa zbiorników dla nowych kotłowni gazowych; - 
dostawa gazu dla nowych kotłowni gazowych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.21.10-4, 44.61.20.00-3. 

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: 
31.07.2017. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości w wysokości 4 
000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, który został określony w rozdziale X pkt. 1 
siwz. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: a) 
pieniądzu (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), b) poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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. 109, poz. 1158, z późn. zm. ) 3. W przypadku wnoszenia 
wadium w formach, o których mowa w pkt. 2 lit. od b) do e) oryginał gwarancji/poręczenia 
należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy 



Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070, z 
zaznaczeniem DOSTAWA GAZU kopię przelewu (wpłaty) proszę dołączyć do oferty. 5. 
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje w chwili uznania (zaksięgowania) 
kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego, co oznacza, iż wadium musi znaleźć 
się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do dnia oraz godziny wyznaczonych jako termin 
składania ofert. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie 
uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. 
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. VII.8. 8. Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt 5 
pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. 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. 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. 11. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt. 2 lit. od 
b) do e) SIWZ z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż wypłata Zamawiającemu 
sumy gwarancyjnej nastąpi także w przypadku określonym w pkt. VII. 8) SIWZ. 12. 
Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zapłaty wadium miały charakter nieodwołalny 
i bezwarunkowy - równoważny pieniądzu. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Wykonawca wykaże, iż dysponuje aktualną koncesją na prowadzenie 
działalności w zakresie objętym zamówieniem, tj. obrót paliwami ciekłymi, 
udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 
energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie - wykonał dostawy gazu dla celów grzewczych o łącznej wielkości co 
najmniej 150 000 litrów. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku 
Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do 
Wykonawców, którzy dysponują co najmniej jedną osobą z uprawnieniami 
budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu § 23 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2006r. nr 83, poz.578 z późn. zm.), Zamawiający uzna odpowiadające wyżej 
wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać nieograniczony 
zakres. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t.jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394.) oraz 
na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. jedn. 
Dz. U. z 2014 roku, poz. 1946). W przypadku oferty składanej wspólnie przez 
kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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: 



• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
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 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; 

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; 

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) 

a) Oświadczenie o obowiązku podatkowym u zamawiającego 

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 - 95 
• 2 - Termin płatności - 5 

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 

2. Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach: 1) 
Wydłużenie terminu realizacji umowy, w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 3 
ust. 2 niniejszej umowy, przy czym termin ten: a) nie może być dłuższy niż do dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą wybranym w kolejnym postępowaniu przetargowym; b) nie może 
przekroczyć 6 miesięcy od dnia zawarcia z Wykonawcą stosownego aneksu o niniejszej 
umowy 2) Zaistnienie okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 
skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu umowy; 3) 
Zmian przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie dotyczącym realizacji 
umowy; 4) Zaistnienia innych, niemożliwych do przewidzenia momencie zawarcia umowy, 
okoliczności prawnych, finansowych, technicznych, zdolnościami finansowymi lub 
warunkami organizacyjnymi, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 3. a) zmiany danych 
teleadresowych, osób reprezentujących firmę, przedstawionych w umowie - na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody; b) zmian dokonanych na wniosek 
Zamawiającego; c) zmiany stawki podatku VAT; d) gdy zmiany treści umowy są korzystne 
dla Zamawiającego. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana 
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta 
bankowego). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.wegliniec.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  05.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3 59 - 940 
Węgliniec Sekretariat pokój nr 23. 

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 

 
 


