Nazwa programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014–2020
Oś Priorytetowa 4 Efektywność Energetyczna
Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych
Sekcja I
I.1
Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ; 13-100 Nidzica ul.
Kolejowa 17 ; tel./fax 89 625 24 28 ; 625 77 29 ; e-mail: sekretariat@pugknidzica.com.pl
NIP 745-000-06-47, REGON 510563346,
I.2
Podmiot prawa publicznego
I.4
www.pugknidzica.com.pl
Sekcja II
II.1
„ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu
podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”.
II.2
roboty budowlane
II.4
Część I
Modernizacja Kotłowni Głównej - Montaż dwóch kotłów wodnych o mocach 2,5 MW +5
MW , opalanych biomasą (zrębki drzewne).
Budowa kotłowni miejskiej opalanej zrębkami o mocy 7,5 MW z instalacją oczyszczania i
kondensacji spalin wraz z budową wiaty na zrębki, budową i przebudową istniejącej
infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Rataja 11. Przewiduje się
montaż kotłów wodnych – 2 szt. o mocy 2,5 MW+5 MW.
Montaż kotłów wodnych przewiduje się w nowym budynku.
Część II
Wymiana sieci kanałowych na sieci cieplne preizolowane - długość ok. 2,375 km.
Wymiana istniejącej sieci kanałowej na sieć preizolowaną oraz budowa nowej sieci
preizolowanej łączącej dotychczasowych odbiorców kotłowni lokalnej przy ul. Wojska
Polskiego z Kotłownią Miejską przy ul. Rataja o łącznej długości trasy ok. 2,375 km.
Część III
Budowa węzłów cieplnych (48 szt.)
Wymiana istniejących węzłów cieplnych wymiennikowych na kompaktowe, likwidacja
węzłów grupowych, montaż węzłów indywidualnych oraz budowa węzłów cieplnych w

budynkach dotychczasowych odbiorców z likwidowanej kotłowni gazowej przy ul. Wojska
Polskiego - łącznie 48 szt.
na podstawie opracowanej dokumentacji, pozwolenia na budowę (załącznik do SIWZ) oraz na
podstawie załączników do SIWZ.
II.5
Usługi i roboty:
Główny przedmiot zamówienia:
45 25 12 50
Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
Usługi i roboty:
74232000-4
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
45111250-5
Badanie gruntu
45111291-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223000-6
Konstrukcje
45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233200-1
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45251250-0
Lokalne zakłady grzewcze
45261000-4
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
45262000-1
Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe
45311000-0
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz
opraw oświetleniowych
45316000-5
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6
Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45343000-3
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45351000-2
Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7
Nakładanie powierzchni kryjących
45330000-9
Hydraulika i roboty sanitarne
45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
II.6
Wartość zamówienia 18 881 847,96 PLN
II.8
Data zakończenia – 31.12.2017 r

Sekcja III
III.1.2
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania
zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że:
a) w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód netto ze
sprzedaży robót budowlanych nie mniejszy niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych:
dziesięć milionów) w każdym roku obrotowym
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów),
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5.000.000,00 zł.
(słownie złotych: pięć milionów).
III.1.3
posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące
wiedzy i doświadczenia tj.:
a) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie – dwie roboty budowlane, każda polegająca na budowie kotłowni
opalanej zrębkami drzewnymi o mocy minimum 7,5 MWth, wyposażonej w
instalację kondensacji spalin.
b) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie – dwie roboty budowlane, każda polegająca na budowie sieci cieplnych,
preizolowanych o długości min. 2,50 km.
c) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie – dwie roboty budowlane, każda polegająca na dostawie i montażu min.
45 węzłów cieplnych o mocy min. 50 kW.
posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co
najmniej:
a) kierownikiem budowy – musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
oraz min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy;
b) kierownik robót budowlanych – musi posiadać uprawnienia konstrukcyjnobudowlane i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży
konstrukcyjno-budowlanej;

c) kierownik robót elektrycznych – musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, inst.
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczenia na
stanowisku kierownika robót w branży instalacji elektrycznych.
III.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.2)
zaznaczyć drugą opcję X „nie”
III.3.
zaznaczyć pierwszą opcję X „oświadczenie o niepodleganiu ……
III.4
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wymagane jest złożenie dokumentów, o
których mowa wyżej, w odniesieniu do każdego partnera konsorcjum.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do
każdego uczestnika konsorcjum.
3) Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny
dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika konsorcjum.
III.5.1
1) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i
zawodowych, w zakresie wiedzy i doświadczenia :
a) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju(wielkości) oraz daty i
miejsca wykonania – zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ oraz

b) Dowody określające, czy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i
zawodowych, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiadanych
uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania
tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie
3) potwierdzenie spełnienia warunku udziału, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
finansowej:
a) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego,
innych dokumentów określających obroty, oraz zobowiązania i należności – za
okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres.
b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż podana w rozdziale VIII
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, iż
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości
podanej w rozdziale VIII
III.6
a) opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwiązań - na
wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamówienia - obejmujące w
szczególności:
 opis proponowanej technologii zawierający co najmniej:
 zestawienie głównych urządzeń,
 schematy i rysunki instalacji,
 krótki opis działania,
b) dane techniczne urządzeń i instalacji wchodzących w zakres dostaw z
charakterystyką podstawowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem
sprawności i mocy, osiągów, zakresów i producentów urządzeń.

c) tabelaryczny wykaz wymaganych przeglądów serwisowych w okresie
gwarancyjnym z podaniem :
terminu ich wykonywania (ilość godzin pracy)
zakresu wykonywanych czynności
przewidywany koszt
Sekcja IV
IV.1.2
Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 06.09.2016 r. do godz. 1000 na
następujących zasadach:
1. Wadium wynosi
a) 200.000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy)
2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniężnej,
b) gwarancji bankowej,
c) gwarancji ubezpieczeniowej,
d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 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. zmianami).
IV.1.3
Zamawiający dopuszcza udzielnie zaliczki na zakup urządzeń do 20% wartości umownej, pod
warunkiem otrzymania zaliczki z instytucji finansujących.
IV.2
Kryterium wyboru

Znaczenie/Waga

Cena oferty

60 punktów

Ocena techniczna

40 punktów

IV.5
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
11.1. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11.2. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności,
których wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy. Okoliczności te
nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron w wyniku ich nienależytej staranności,
ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą potwierdzać, iż:
a) umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na
grożącą, rażącą stratę jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu
umowy, albo też
b) wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.

11.3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,
jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które
określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia
wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian ujęte w dalszych punktach
Rozdziału XX;
2) zmiany dotyczą konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych
przedmiotem zamówienia podstawowego, o ile zostaną łącznie spełnione następujące
warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
5) wprowadzana zmiana lub łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
6) zmiana, niezależnie od jej wartości, nie jest istotna. Zmiana postanowień zawartych w
umowie uznana będzie za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział
inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy,
d) zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione pkt 11.3.4.

11.4. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
11.5
W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji
poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod
warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty 31.12.2017 r.
Konieczność dokonania takiej zmiany winna być udokumentowana i wynikać z:
a) wystąpienia
szczególnie
niekorzystnych
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych (fakt ten musi być
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),
b) zaistnienia siły wyższej,
c) w innych okolicznościach, w których Wykonawca – mimo dołożenia należytej
staranności - nie mógł wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn nie leżących
po jego stronie
UWAGA: w sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, jakie zaistnieją przed podpisaniem umowy, harmonogram
przedłożony przez Wykonawcę może zostać zmodyfikowany przy dążeniu do zachowania,
w miarę możliwości, długości cykli podanych przez Wykonawcę w harmonogramie, przy
czym ostateczny termin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć daty: 31.12.2017 r.
11.6. Zmiana umowy będzie mogła, w szczególności, nastąpić w przypadku wystąpienia
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być spowodowana przede
wszystkim:
1) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które
uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
2) stwierdzeniem wystąpieniem warunków geologicznych, archeologicznych, lub
terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej,
napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych;
3) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego;
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej;
4) następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może być spowodowana przede
wszystkim zmianą technologiczną, wynikającą w szczególności z:
1) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w
sytuacji,
gdyby
zastosowanie
przewidzianych
rozwiązań
groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
2) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy założeniach
technologicznych przyjętych w projekcie;
3) konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa.
3. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub
innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała – jako zmiana nieistotna – tylko
akceptacji Zamawiającego
4. Inne zmiany
1) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie
powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą
różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.
2) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w umowie zostaną
ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie
zaistniałej kolizji. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać
zmienione, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie dodatkowo spełniane
świadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli
wynikającymi z umowy.
11.7. Wszystkie powyższe postanowienia wskazują katalog możliwych zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
IV.6.2
Ofertę oznaczoną w sposób określony w rozdziale XIV należy składać w sekretariacie
Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ; 13-100 Nidzica , ul. Kolejowa
17, w terminie do 06.09.2016 r. do godz. 1000
IV.6.3
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni.

