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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.mzgk.pl 

 

Dęblin: Promocja projektu pn: Modernizacja i rozbudowa systemu 

odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji 

Dęblin, współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

Numer ogłoszenia: 161837 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ,  

ul. 15 P.P. "Wilków" 3, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 0-81 8830103, faks 0-81 8801851. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Promocja projektu pn: Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 

zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin, współfinansowanego przez Unię Europejską     

z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz 

dostawa materiałów promocyjnych związanych z projektem pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa 

systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu 

http://www.mzgk.pl/
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 22.46.20.00-6, 30.19.50.00-2, 

79.80.00.00-2, 72.00.00.00-5, 72.40.00.00-4, 92.11.12.50-9, 92.21.00.00-6, 22.15.00.00-6, 

22.14.00.00-3, 30.19.97.92-8, 18.93.00.00-7, 34.72.21.00-5, 37.82.21.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium                

w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał,    

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę               

o wartości co najmniej 70 000 zł netto obejmującą swoim zakresem m.in. 

opracowanie poligraficznych materiałów promocyjnych (m.in. ulotki, foldery), 
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projektowanie stron internetowych oraz wykonanie kampanii promocyjnej w radio. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

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 spełnieniu warunków udziału              

w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 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 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24                      
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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 

 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 ubezpieczenie 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 

 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. 

 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: 
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 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 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz cenowy 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Od Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający zastrzega, iż stronom przysługuje prawo do zmian postanowień zawartej umowy tj.: 

1) Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy. Określony w umowie termin 

realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie: a) Jeżeli zmianie ulegną terminy zakończenia 

robót budowlanych wchodzących w skład Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu 

odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin, b) W przypadku 

działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, 

która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można 

było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, 

katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia 

termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do 

usunięcia skutków tej siły, c) W przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np.: przedłużenie się procedur 

przetargowych wchodzących w skład Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu 

odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin, d) Jeżeli podczas 

wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe, których nie 

można było przewidzieć, od których wykonania uzależnione jest wykonanie prac podstawowych - 

termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności, e) Jeżeli 

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, f) Jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane 

przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe 

zakończenie realizacji umowy, termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty                

o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów. 2) Zamawiający 

przewiduje także możliwość dokonywania zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian 

będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach (mających bezpośredni związek z niniejszą 

umową), pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca podmiotem, w tym instytucjami 

nadzorującymi realizację Projektu ( m.in. jednostką nadzorującą wdrażanie programów unijnych),  

w ramach którego realizowana jest przedmiotowa umowa. 3) Dopuszcza się możliwość zmiany 

sposobu rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności wynikających                

z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy lub wskutek zmian umowy zawartej 

przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego 

zadania. 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.mzgk.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3, 08-530 Dęblin. 

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

10.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, 

ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3 , 08-530 Dęblin, sekretariat - pokój nr 2. 

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: Projekt pn: Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania 

ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin jest współfinansowany przez Unię 

Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

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 

 

 


