
• Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 
U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z poźn. zm.).

• Opis  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z  dokumentacją  techniczną  można  otrzymać 
bezpłatnie po pisemnym zamówieniu złożonym faxem na nr 084-638-12-44, e-mailem pod adresem 
darek@pgk.zamosc.pl lub odebrać osobiście w siedzibie  Zamawiającego -  Dziale ds.  Zamówień 
Publicznych przy ul. Kruczej 10, w Zamościu pokój Nr 8. w godz. 7 00 – 15 00.

• Opis Istotnych Warunków Zamówienia (bez dokumentacji technicznej) Zamawiający udostępnia 
na stronie internetowej o adresie www.pgk.zamosc.pl.

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
• Termin wykonania przedmiotu umowy– do 30 września 2010r.
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 prowadzą działalność gospodarczą – są zarejestrowanymi we właściwym rejestrze podmiotami lub są  

wpisani do ewidencji działalności gospodarczej;
 posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia – wykażą się zrealizowaniem,  

w ciągu ostatnich pięciu lat lub w całym okresie działalności jeżeli jest on krótszy niż pięć lat, co  
najmniej  dwóch  robót  polegających  na  budowie  wewnętrznych  rozdzielnic  SN,  z  podaniem 
zamawiającego, wartości realizacji oraz daty i miejsca wykonania.

 przedstawią pozytywną opinię Zamawiających o wykonanych robotach i ich akceptowalnej jakości, do  
wszystkich robót podanych w wykazie.

• Zamawiający w trakcie oceny spełnienia warunków sprawdzi czy Wykonawca złożył odpowiednie 
dokumenty,  oświadczenia,  wykazy  według  formuły  „złożył  –  nie  złożył”  oraz  sprawdzi  ich 
poprawność pod względem merytorycznym.

• Ocena  poprawności  merytorycznej  złożonych  dokumentów,  oświadczeń  oraz  wykazów  zostanie 
dokona według formuły „spełnia – nie spełnia” 

• Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
• Oferty należy składać do dnia 21. 07.2010 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie przedsiębiorstwa (pokój 

nr 29. - II p.). 
• Wykonawca będzie związany ofertą do terminu podpisania umowy. 
• Przy ocenie ofert zostanie zastosowane kryterium najniższej ceny.

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
SPÓŁKA Z O.O. 22-400 ZAMOŚĆ, UL. KRUCZA 10, 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

 

PRZEBUDOWĘ ROZDZIELNI ŚREDNIEGO 
NAPIĘCIA 15 kV NA TERENIE ZAKŁADU 

WODOCIĄGÓW W ZAMOŚCIU


