
Sierakowice: Dostawa i monta ż agregatu pr ądotwórczego wraz z 

podzespołami umo żliwiaj ącymi prac ę urządzenia w ruchu 

automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroener getycznego 

oczyszczalni ścieków w Sul ęczynie  

Numer ogłoszenia: 360644 - 2012; data zamieszczenia : 21.09.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , ul. Kartuska 12, 83-340 

Sierakowice, woj. pomorskie, tel. 0-58 684 73 41, faks 0-58 684 73 41. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pwik.sierakowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz 

z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania 

elektroenergetycznego oczyszczalni ścieków w Sulęczynie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest 

dostarczenie wraz montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego przeznaczonego 

do pracy ciągłej, w obudowie wyciszającej, z układami automatyki rozruchu i przełączania źródła zasilania 

(SZR) dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego oczyszczalni ścieków w Sulęczynie. Ponadto należy 

wykonać konieczne linie kablowe i adaptacje istniejącej instalacji zasilającej do potrzeb współpracy z 

agregatem. 2.Obudowa generatora powinna zapewnić pełną odporność na zewnętrzne warunki 

atmosferyczne, a układy podgrzewania powietrza w kolektorze ssącym podczas rozruchu silnika i 

podgrzewania cieczy chłodzącej i ładowania akumulatora w czasie postoju generatora zapewnią bezawaryjny 

start i pracę w temperaturze otoczenia do -30ºC. 3.Wykonanie awaryjnego oświetlenia na zewnętrznej ścianie 

budynku 4.Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie pozwoleń od 

dystrybutora energii elektrycznej (Zakład Energetyczny ENERGA SA), jak również wykonanie pomiarów 

odbiorczych w miejscu pracy agregatu i szkolenie pracowników obsługi oczyszczalni w zakresie obsługi 

agregatu 5.Dla posadowienia agregatu należy wykonać fundament betonowy zgodnie z załączonym 

projektem (załączniki nr 7) i wytycznymi DTR agregatu. Przepusty na kable umiejscowić należy tak aby 

maksymalnie skrócić ich przebieg z fundamentu do listwy zaciskowej agregatu. 6.Wymagane minimalne 

parametry agregatu: Ogólne: -Moc znamionowa min.:110-88 kVA-kW -Prąd znamionowy min.:158 A -

Napięcie znamionowe:230-400 V -Częstotliwość:50 Hz -Masa maksymalna w pełnejkompletacji i po 

zatankowaniu: 2700 kg -Stopień ochrony min. IP43 -Czas pracy przy 100% obciążenia min.:10 h -Poziom 

hałasu z 7 m max.:97 dB Silnik Diesla: -Paliwo:ON olej napędowy -Norma spalin min.Stage II -Prędkość 

obrotowa silnika:1500 obr-min -Regulacja obrotów:elektroniczna -Chłodzenie:cieczą -Instalacja 

elektryczna:24 V DC Prądnica: -Rodzaj:synchroniczna bezszczotkowa -Stopień ochrony min.IP23 -Regulacja 

napięcia: elektroniczna +- 1% -Przeciążalność krótkotrwała min.:200% I zn. Inne: -Tryby pracy:auto-ręczny-
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test -Układ doładowywania i konserwacji akumulatorów -Podgrzewanie płynu chłodzącego silnik z regulacją 

termostatem i pompą obiegową zapewniające pewny rozruch agregatu w niskich temperaturach. -Pomiar 

parametrów agregatu: napięcie, częstotliwość, moc, współczynnik mocy, wartość prądu w poszczególnych 

fazach, czas pracy, licznik energii elektrycznej agregatu, temperatura silnika, ciśnienie oleju, poziom paliwa, 

napięcie akumulatora -Alarmy: przegrzania silnika, niskiego ciśnienia oleju, przerostu i zaniżenia prędkości 

obrotowej/częstotliwości, przerostu i zaniżenia napięcia, przeciążenia, przeładowania i niedoładowania 

akumulatorów, niski poziom paliwa, zatrzymanie krytyczne Istniejący układ SZR: Rozdzielnica główna obiektu 

wyposażona jest w układ styczników przygotowana do współpracy z agregatem przewoźnym, 

wykorzystywanym dotychczas. Możliwa jest adaptacja istniejącego układu do potrzeb nowego agregatu lub 

wykonanie nowego układu SZR pod warunkiem umieszczenia go w miejscu już zamontowanego lub 

bezpośrednio przy RG z zachowania poniższych parametrów: a)Obciążalność styczników min:200 A b)

Blokada mechaniczna styczników c)Możliwość regulacji czasu załączenia po zaniku zasilania sieciowego i 

wyłączenia agregatu po powrocie min.: 0 - 30 min. d)Przełączenie zasilania z sieci na agregat w przypadku: 

e)zaniku zasilania z sieci. f)spadku napięcia w sieci poniżej nastawionego progu - możliwość regulacji -5 do -

20%. g)Wzrostu napięcia w sieci powyżej nastawionego progu - możliwość regulacji +5 do +20%. h)zaniku 

dowolnej fazy w sieci. Układ sterowania agregatu powinien generować sygnał gotowości agregatu. W 

przypadku jakiejkolwiek niesprawności sygnał powinien zanikać. Zbiornik paliwa wyposażony w łącznik 

dwupływakowy (lub dwa pływaki) wskazujący ilość paliwa na poziomie 50% oraz 20%. Sygnały stykowe, 

bezpotencjałowe należy wyprowadzić w rozdzielni głównej w celu wpięcia ich do systemu powiadamiania 

obsługi. Linie kablowe należy wprowadzić w istniejących rurach osłonowych śr. min. 100 mm do SZR. Do 

połączenia agregatu z układem SZR zastosować kabel YKY 4x70 lub YAKY 4x95, zaś do obwodów 

sterowniczych i pomocniczych adekwatne do wymagań zastosowanego typu urządzeń. 7.Zespół agregatu 

prądotwórczego winien posiadać następujące certyfikaty i dopuszczenia: -znaku bezpieczeństwa B dla 

zespołu agregatu prądotwórczego, -certyfikat europejskiego CE dla zespołu agregatu prądotwórczego, W 

zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: - opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych 

przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu 

potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia - zaświadczenie podmiotu 

uprawionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 

normom lub specyfikacjom technicznym, w tym w szczególności Wykonawca winien przedstawić następujące 

dokumenty dla agregatu: -dokument potwierdzający spełnienie normy spalin min. STAGE II dla silnika 

wysokoprężnego (Diesla), -dokument potwierdzający spełnienie normy hałasu dla zespołu silnika i agregatu 

prądotwórczego, -dokument potwierdzający stosowanie znaku bezpieczeństwa B dla zespołu agregatu 

prądotwórczego, -dokument potwierdzający uzyskanie certyfikatu europejskiego CE dla zespołu agregatu 

prądotwórczego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszej 

SIWZ.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających do 20 % 

zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 31.12.20.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 60. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości 

przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych. 3. Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) bezwarunkowych i płatnych na pierwsze 

żądanie gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach 

bankowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, 

z późn. zm.) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Przedsiębiorstw 

Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, nr konta: 55 8324 0001 

0000 1397 2000 0030. 6. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 1) Wadium wnoszone w formach 

niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu 

umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego 

dokumentu należy wpiąć do oferty. 7. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 

poz. 795 z późniejszymi zmianami). 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Zamawiający nie określa warunku. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej jednej dostawy agregatu prądotwórczego o 

mocy Sn min. 100kVA w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Potwierdzenie spełniania tego warunku 

Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Zamawiający nie określa warunku. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

(a) Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

tj.: o Kierownik budowy posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności budowlano - konstrukcyjnej lub inne ważne uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od 

dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy; o Kierownik robót 

elektrycznych - posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów* o 

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez 

osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. o * 
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Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca 

wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są 

uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do 

wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania 

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

poz. 394). o W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy. Potwierdzenie 

spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez Wykonawcę 

wraz z ofertą dokumentów. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

Zamawiający nie określa warunku. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� 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  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał 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  

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 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania 

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

� opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę 

dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia 

zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia  

� zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

nie dotyczy 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Na podstawie art. 144. ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień 
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zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z 

naruszeniem powyżej przytoczonego przepisu jest nieważna. 3. Zgodnie z powyższym, Zamawiający 

przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w następujących przypadkach: a) zaistnienia po zawarciu umowy, 

przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne 

wobec łączącej strony więzi prawnej: -charakterze niezależnym od stron, -którego strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, -którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec 

przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą 

warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, 

promieniowanie lub skażenia. b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym w przypadku zmiany 

obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę 

równą różnicy w kwocie podatku VAT, c) w przypadku zmiany podatku akcyzowego, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie tego podatku, 4. Zamawiający określił 

warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu w Projekcie Umowy, który stanowi 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://pwik.sierakowice.pl/bip/ 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, I piętro , sekretariat.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  02.10.2012 

godzina 10:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12, 83-340 

Sierakowice, I piętro , sekretariat,.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rozwoju 

Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska. Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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