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O G Ł O S Z E N I E  

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 
 

Wójt Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie 

pn.: 
 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa 

infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej 

w Kurzniach” 

 
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 
www.bip.popielow.pl, oraz do nabycia w siedzibie zamawiającego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski na budową kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w Karłowicach oraz budową kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w 
Kurzniach. Budowa kanalizacji jest w trakcie realizacji, a zakres robót zrealizowanych wynosi 6%. 
Oznacza to, że nadzór inwestorski dotyczyć będzie 94% zakresu rzeczowego zadania 
przedstawionego poniżej: 
Pełny Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 

I. Kanalizacja sanitarna: 
1. Karłowice 

a) Kanalizacja grawitazcyjna 

• Kanały PVC o śr.200/5,9                                                                               L=3508 m 

• Kanały kam. śr. 200mm (przeciski sterowane metoda mikrotunelingu)         L=159 m 

• Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm                szt. 58 

• Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm                       szt. 46 

• Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm   szt. 137               L=1686m 

• Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na ruruoc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm   szt. 139 

• Przewierty w rurach och. stal. Śr. 324/7,1 mm szt 2                            L=14+12=26 m  
b) Kanalizacja ciśnieniowa  

• Pompownie przydomowe ścieków z PE. Śr. 800 mm                                    kpl. 63 

• Pompownia przydomowa ścieków z kregów bet. śr. 1200 mm kpl. 1 (bud. Wielorodzinny) 

• Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm                          L=2823m 
           (w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224) 

• Zbiorcze rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷125 mm                              L=4485  
 (w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224) 

• Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 140÷200 mm                        L=262 m  
 (dla przejść rurociągów tłocznych ścieków pod drogą powiatową oraz Młynówka Karłowicką)  
• Studzienki kontrolna z zasuwami  SK-1, SK-2, SK-3                                    kpl. 3   

c) Pompownia sieciowa ścieków PK-1 Ø 1500 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym 

• pompownia PK-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1500 mm 

• komora zasuw z kręgów bet. Ø 1500 mm 



• rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. Wody do płukania pomp)                                                      
L = 33 m 

• linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-1 
d) Pompownia sieciowa ścieków PK-2 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym 

• pompownia PK-2 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm 

• linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-2 
e) Pompownia sieciowa ścieków PK-3 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym 

• pompownia PK-3 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm 

• rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania   pomp) L = 
25 m 

• linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-3 
2. Kurznie 

a) Kanalizacja grawitazcyjna 

• Kanały PVC o śr.200/5,9                                                                               L=2091 m 

• Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm                szt. 22 

• Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm                       szt. 35 

• Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm   szt. 98               L=883 m 

• Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na ruruoc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm   szt. 96 

• Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm przykanal. śr. 160 mm                              szt. 93  

• Przeciski sterowne rur ochr. z PE śr. 280/16.6 (dla kanałów PVCśr. 160mm) szt. 7  L=80m  
b) Kanalizacja ciśnieniowa  

• Pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE śr. 800mm           kpl. 40 

• Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm                            L=1255 m 
           (w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=268) 

• Rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷90 mm                                               L=2282 m 
           (w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=1142) 

• Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 200/11.9 mm                            L=32 m 
              (dla przejścia ruroc. Tłoczn. Ścieków PE śr. 90mm pod torami PKP)  

c) Pompownia sieciowa ścieków P-1 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym 

• pompownia P-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm                          kpl. 1 

• rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania pomp) L = 
18 m 

• linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię P-1 
 Kanalizacja grawitacyjna obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do pierwszej studni na 
terenie prywatnej posesji. 

II. Kanalizacja deszczowa  w Karłowicach 

• remont klapy zwrotnej na wylocie istn. kanału bet. Ø 1000 mm do Młynówki Karłowickiej 
(oczyszczenie z rdzy, nasmarowanie i przywrócenie do sprawnego działania klapy zwrotnej)                     
kpl. 1 

• oczyszczenie piaskownika i wykonanie nowego przykrycia balami drewnianymi    kpl. 1 

• demontaż istn. rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika żel. Ø300mm wraz z 
zasuwami (4x4m=16m)                                                                                L =16m  

• wykonanie nowych rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika z rur bet. WIPRO Ø 
400 mm (4 x 4 m = 16 m)                                                                     L= 16 m  

• montaż na wlocie i wylocie rurociągów do piaskownika zastawek kanałowych żel. Ø 400 mm                                       
szt. 4 

• rozbiórka istn. kanałów betonowych Ø 600 mm i Ø 1000 mm z tymczasowym przepompowaniem wód 
deszczowych                                                                 L= 599 m 

• ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 800 mm wraz z włączeniem bocznych 
kanałów deszczowych                                                     L=258 m 

• ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 600 mm wraz z włączeniem bocznych 
kanałów deszczowych                                                     L= 341 m 

III. Wymiana sieci wodociągowej w Kurzniach 

• rurociągi wodociągowe PE Ø 90 ÷110 mm     L = 3370 m 
  (w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 366 m) 

• przyłącza wodociągowe PE Ø 32 ÷90 mm szt. 137                                               L = 3366 m 

  (w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 297 m) 

• instalacje wodociągowe wewnętrzne Ø 32 ÷90 mm        kpl. 137 



• studzienki bet. Ø 1200 z trójnikiem Combi uzbrojonym w 3 zasuwy Ø100 mm  kpl. 2 

• zasuwy odcinające Ø 100 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE   szt. 8 

• hydranty nadziemne z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi Ø80 mm  kpl 28. 
Obowiązki wykonawcy: 

1. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów Prawa 
budowlanego - art. 25 i art. 26 ustawy (Dz.U. 2006 Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów 
wykonawczych, a w szczególności poprzez: 
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową o 
realizację inwestycji. 
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie 
- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania 
- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad 
- kontrolowanie rozliczeń budowy 

2. Inspektor przekaże Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót sprawdzony przez siebie 
komplet atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów i prób 
wykonywanych w trakcie trwania robót. 
W ramach powierzonych obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego 
nad określonymi robotami 

2. koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających z 
harmonogramu realizacji inwestycji 

3. sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów 
4. kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w 

budownictwie 
5. kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy 
6. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

7. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót 

8. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę 

9. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
10. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad 
11. sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu 
12. sprawdzanie protokołów odbiorów częściowych i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i 

rachunkowym 
13. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych 
14. dokonywanie odbioru zakończonych części robót budowlanych 
15. w zakresie odbioru końcowego inwestycji: 

a) dokonanie odbioru od wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej, atestów materiałowych 
b) dopilnowanie dokonywania stosownych zapisów w dzienniku budowy 
c) powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego 
d) uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego 
e) zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru 

16. przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy 

17. wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym 
prowadzeniem inwestycji 

18. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania: 
a) comiesięcznych raportów zawierających informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności 
terminów, ocenę jakości wykonywania robót i występujących głównych problemów 
b) raportów interwencyjnych dotyczących nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i 
budżet inwestycji, przekazywanych do Zamawiającego w terminie 2 dni od zdarzenia 



c) raportów rozliczeniowych, składanych w terminie 14 dni od zakończenia etapu inwestycji określonego w 
harmonogramie inwestycji 

 Przepisy prawa 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia usług wszelkie aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o 
ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie 
wykonywanych prac. 
Wspólny Słownik Zamówienia Kod CPV: 71247000-1, 71520000-9 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

a) Termin wykonania zamówienia: Planowany termin rozpoczęcia usług: z dniem podpisania umowy 

b) Ostateczny termin zakończenia usług: 14 dni po upływie gwarancji na wykonane roboty budowlane 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.  

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione według 

poniższych zasad : 

1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch 

zadań polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla robót  zwianych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – 20 km, grawitacyjnej – 6 km, przepompowni ścieków – 40 

szt.  oraz budowie sieci wodociągowej – 5 km (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz 

odbiorców).  

2) dysponuje osobami, posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń w rozumieniu §23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. z 2006r. 
Nr 83 poz. 578)  
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń w rozumieniu  § 24 ust 1 cytowanego wyżej rozporządzenia 
- w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu  § 18 ust. 1 cytowanego wyżej 
rozporządzenia       

należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej 

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - 

nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych 

przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub 

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 

przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym 

postępowaniu 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca 

składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności 

oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 



1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg zał. nr 3 do niniejszej SIWZ 

2) 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, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

3) 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 ofert. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 ofert. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć 

należy: 

1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch 

zadań polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla robót  zwianych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – 20 km, grawitacyjnej – 6 km, przepompowni ścieków – 40 

szt.  oraz budowie sieci wodociągowej – 5 km, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz 

odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty 

te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) 

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 

2) Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za nadzorowanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, w także zakresu wykonanych 

przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 5 

do niniejszej SIWZ. 

oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, 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. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie 

uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) 

dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt  1 ppkt 1-4 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia. 

3. Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty: 

a) wypełnionego formularza ofertowego wg załącznika  Nr 1 do niniejszej SIWZ 

b) pełnomocnictwa do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik) 

c) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 

zamówienia – tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy) 

e) parafowany przez uprawniona osobę wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) 



Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie przedstawionych dokumentów na 
zasadzie: spełnia / nie spełnia. 

7. Kryterium oceny ofert: Cena – 100 % 

8. wadium – nie dotyczy 

9. Miejsce składania ofert, siedziba zamawiającego:  
Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów, Kancelaria Wójta I piętro 
Termin składania ofert: 20.04.2010r. godzina.945  
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.04.2010r. godzina 1000, Urząd Gminy w Popielowie, 
ul. Opolska 13, Popielów, Sala konferencyjno – szkoleniowa (pok. Nr 26) I piętro . 

10. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy 
12. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów – nie dotyczy 

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy 

14. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 
Pan Mateusz Macioszek - tel. 077  4275851 

15. Zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacja istotnych  warunków 
zamówienia będzie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.popielow.pl 
po opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Opłata za specyfikację: 10 zł 
Opłata dotyczy wykonawców, którzy odbiorą specyfikację osobiście w Urzędzie Gminy w Popielowie 
przy ul. Opolskiej 13, pok. Nr 12 (opłatę należy dokonać w kasie zamawiającego) lub złożą wniosek 
o przesłanie jej za zaliczeniem pocztowym. 

  
 
 
 
            

 
Wójt Gminy Popielów 

/ Dionizy Duszyński / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotował: MK 


