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Milicz: ODBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD RZEKĄ 

MŁYNÓWKA, BUDOWA TRZECH POMOSTÓW KAJAKOWYCH WRAZ 

ZE SCHODAMI TERENOWYMI ORAZ BUDOWA RYNNY 

TRANSPORTOWEJ DO WODOWANIA KAJAKÓW.  

Numer postępowania: PN-22/2015 

Numer ogłoszenia: 166522 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 

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:  Stawy Milickie S.A. , Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie, tel. 71 

3847110, faks 71 3847110. 

 Adres strony internetowej zamawiającego:  www.stawymilickie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Inny: spółka akcyjna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  ODBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD 

RZEKĄ MŁYNÓWKA, BUDOWA TRZECH POMOSTÓW KAJAKOWYCH WRAZ ZE SCHODAMI 

TERENOWYMI ORAZ BUDOWA RYNNY TRANSPORTOWEJ DO WODOWANIA KAJAKÓW. Numer 

postępowania: PN-22/2015. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są 

roboty budowlane obejmujące odbudowę kładki dla pieszych nad rzeką Młynówka w celu zapewnienia 

dojścia pieszego do gospodarstwa rybackiego w Rudzie Sułowskiej, a także budowę trzech pomostów 

kajakowych wraz ze schodami terenowymi oraz budowę rynny transportowej do wodowania kajaków w tym: 

a) roboty przygotowawcze: wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie, niwelacja terenu, zagospodarowanie 

terenu budowy, wykonanie przyłączy na potrzeby budowy; b) oczyszczenie terenu z gruzu i pozostałości po 

http://www.stawymilickie.pl/


poprzedniej konstrukcji mostowej; c) roboty rozbiórkowe starej zniszczonej struktury przyczółków ceglanych 

w zakresie umożliwiającym ich remont z użyciem nowej substancji budowlanej; d) roboty ziemne i 

fundamentowe; e) roboty żelbetowe w zakresie fundamentowania pośredniego i oczepów żelbetowych 

stanowiących bezpośrednie podparcie pod dwudźwigarową konstrukcję belkową pomostu; f) montaż 

stalowo-drewnianej konstrukcji mostowej; g) wykonanie nawierzchni drewnianej kładki dla pieszych; h) 

montaż drewnianych balustrad ochronnych; i) uzupełnienie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej szarej 

gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej w nawiązaniu do projektowanej kładki dla pieszych w obrębie działki nr 

16; j) częściowe utwardzenie terenu w strefie wejścia na kładkę w obrębie dz. nr 56 nawierzchnią z kostki 

betonowej szarej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej, obustronnie zabezpieczonej krawężnikiem 

betonowym typu ulicznego układanym na płask na ławie betonowej; k) utwardzenie terenu po obu stronach 

kładki dla pieszych, kostka granitową 8 na 11 układaną na miale kamiennym i podbudowie z niesortu 0-31,5 

mm, w strefie pomiędzy oczepem żelbetowym, a wyremontowanym przyczółkiem ceglanym; l) 

uporządkowanie terenu. 2. Charakterystyczne parametry techniczne: a) kładki dla pieszych: - szerokość 

użytkowa kładki dla pieszych 2,36 m - pomiędzy słupkami balustrady ochronnej; - rozpiętość konstrukcyjna 

kładki 14,00 m; - rzędna spodu konstrukcji w osi kładki 98,80 m; - promień łuku głównych dźwigarów 

konstrukcyjnych 72,10 m; Kładka dla pieszych posiadać będzie układ belkowy dwudźwigarowy o konstrukcji 

stalowej z drewnianą konstrukcją nawierzchni oraz balustrad ochronnych spójnych stylistycznie z 

elementami małej architektury zrealizowanej w obrębie gospodarstwa rybackiego w Rudzie Sułowskiej. b) 

pomostów kajakowych ze schodami terenowymi: - powierzchnia pomostu ok. 15,2 m2; - szerokość 

użytkowa schodów terenowych ok. 1,36 m; - powierzchnia schodów terenowych ok. 2,3 m2; - powierzchnia 

dojść do schodów terenowych ok. 3,0 m2; Pomosty kajakowe o charakterze stałym wraz ze schodami 

terenowymi - drewniane, z drewna o podwyższonej odporności na wilgoć, impregnowane 

przeciwwilgociowo. Pomosty kajakowe w dwóch poziomach, część niższa o szerokości 80 cm i część 

wyższa o szerokości 188-359 cm. Balustrady schodów terenowych i dojścia do schodów systemowe zgodne 

z PB małej architektury. c) rynny transportowej do wodowania kajaków: - długość pojedynczego odcinka 

rynny transportowej ok. 2,5 m; Rynna drewniana o grubości 3,5 cm i szerokości 30 i 35 cm, montowana do 

zbocza za pomocą belek drewnianych montowanych w podłożu. W zależności od długości zbocza, 

stosowany będzie jeden odcinek rynny transportowej lub dwa i więcej odcinków zachodzących na siebie. 3. 

Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w 

postaci projektu budowlanego. 4. Zamawiający informuje, że wszelkim wymienionym w dokumentacji 

projektowej wskazaniom firm, urządzeń, systemów i innych znaków towarowych towarzyszą wyrazy lub 

równoważne. Wykonawca powinien zastosować materiały równorzędne o parametrach nie gorszych niż 

wymienione. 5. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby 

uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 

zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 6. Roboty budowlane należy wykonać z 

uwzględnieniem następujących uwag: 1) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć 

podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność 



wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców. 2) Wykonawca 

przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących 

przedmiotem zamówienia uprzednio uzgodniony z Zamawiającym. 3) Wykonawca zorganizuje i zlikwiduje 

po zakończeniu prac budowlanych plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do pełnego 

uporządkowania wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 4) Wykonawca robót budowlanych jest 

zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, 

unieszkodliwione i, lub zmagazynowane w sposób przyjazny środowisku lub o ile jest to możliwe ponownie 

zostały użyte, co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), a także postępować zgodnie z Krajowym 

Planem Gospodarki Odpadami. 7. Wykonawca udzieli: minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości 

na wykonane roboty budowlane, którego bieg rozpoczyna się w dniu następnym po protokolarnym 

bezusterkowym odbiorze robót budowlanych oraz dostarczonym przez Wykonawcę wyposażeniu. 8. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we 

wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.11.13-7, 45.23.31.61-5,  

45.24.84.00-1. 

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: 26.08.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 zł (słownie: 

sześć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione 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) gwarancjach bankowych, 4) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 

5 pkt. 2) ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 

z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Miliczu Nr 89 9582 0000 2000 0024 4417 0023. 4. Wadium wnoszone 

w pieniądzu zostanie uznane za wniesione skutecznie, jeżeli w oznaczonym terminie w dniu składania ofert 



znajduje się na rachunku Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, 

potwierdzoną kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy złożyć wraz z ofertą, trwale ją 

łącząc, zaś oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy złożyć w odrębnym 

opakowaniu dołączonym do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) 

do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 u.p.z.p., 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją, 3) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 4) 

miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Zasady zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 - 4 u.p.z.p.: 1) 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza lub po unieważnieniu 

postępowania, 2) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający 

zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w określonym 

przez Zamawiającego terminie. 5) 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. 7. Zasady zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a 

- 5 u.p.z.p.: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 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, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 2) 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. 8. W przypadku nie wniesienia wadium w 

zakreślonym terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2) u.p.z.p. Zgodnie 

z art. 24 ust. 4 u.p.z.p. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

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 Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na budowie lub odbudowie kładki dla pieszych lub mostu (w rozumieniu art. 3 pkt 6 

Prawa budowlanego) o wartości nie mniejszej niż 170 000,00 zł brutto (słownie: sto 

siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje osobami, które 

posiadają następujące uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi o 

specjalności mostowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego -1 osoba. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada: a) środki 

finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych), b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście 

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; 

 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: 

 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 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; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 

11 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; 

 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.4.3.2) 

 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 udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 

ustawy - wystawione 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; 

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 - Termin udzielonej gwarancjii - 10 



IV.2.2) 

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

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia:www.stawymilickie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stawy Milickie S. A. 

Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2015 

godzina 10: 00, miejsce: Stawy Milickie S. A. Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz. 

IV.4.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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

Europejskiej:  Realizacja przez Spółkę Stawy Milickie S.A. operacji na podstawie porozumienia z dnia 15 

stycznia 2015 zawartego ze Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Doliny Baryczy na rzecz współpracy w 

ramach realizacji operacji pn.: Tworzenie i zarządzanie sieciowymi produktami turystycznymi na obszarach 

zależnych od rybactwa na przykładzie Szlaku Kajakowego Doliny Baryczy współfinansowanej przez Unię 

Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniają inwestycję w 

zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i 

międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. 

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 

 

 

 

 

 


