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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
www.strzeleczki.pl 

 
Strzeleczki: Poprawa gospodarki wodno- ściekowej gminy 

Strzeleczki poprzez budow ę kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści 

Dobra i Strzeleczki oraz popraw ę parametrów dostarczania wody 

mieszka ńcom miejscowo ści Moszna Etap:II Budowa kanalizacji 

sanitarnej w gminie Strzeleczki w miejscowo ściach Dobra i 

Strzeleczki.  

Numer ogłoszenia: 145172 - 2013; data zamieszczenia : 12.04.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy Strzeleczki , ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, woj. opolskie, 

tel. 077 4668105, 4669694, faks 077 4668106. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.strzeleczki.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

gminy Strzeleczki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki oraz 
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poprawę parametrów dostarczania wody mieszkańcom miejscowości Moszna Etap:II Budowa 

kanalizacji sanitarnej w gminie Strzeleczki w miejscowościach Dobra i Strzeleczki.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Miejsce realizacji 

(lokalizacja): Dobra, Strzeleczki 2.Krótki opis zakresu rzeczowego: Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Strzeleczki: a).Kanalizacja sanitarna: Kanały: Ø 0.15-0.20m---------------L=1643,5m 

Rurociągi Ø90 - Ø140mm-----------L=4299m Przepompownie sieciowe--------------n=2szt Przełożenie 

kolidujących odcinków sieci i przyłączy wodociągowych - zlewnia przepompowni P-4 Strzeleczki 

wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym, z WYŁĄCZENIEM odcinków S4.15-S4.3.5 oraz 

S4.13-S4.2.5 - przepompownia P-5 wraz z rurociągiem tłocznym (tranzyt do m. Dobra) oraz odcinki 

wyznaczone studniami P5-S5.8-S5.2.13R, P5-S5.0R, P5-S5.0.2, S5.5-S5.5R wraz z odgałęzieniami 

do posesji prywatnych na wymienionych odcinkach kanałów. Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Dobra - wszystkie zlewnie: a).Kanalizacja sanitarna kanałyØ0.15-0.30m-------------------

-------L=7 024,5m rurociągi Ø 63-160mm---------------------L=2 017,0m przepompownie sieciowe-------

------------n=5szt przełożenia kolidujących odcinków sieci i przyłączy wodociągowych pompownie 

przydomowe----------------------n=1szt. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.00.00-0, 45.23.32.00-1, 45.11.12.00-0, 

45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.23.14.00-9, 45.23.22.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest do dnia 29 kwietnia 2013r. do 

godziny 10:00 wnieść wadium w wysokości: 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100) Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 
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6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. 

Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmiana¬mi). Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci 

przelewem na konto Urzędu Gminy Strzeleczki w Banku Spółdzielczym w Gogolinie o./Strzeleczki 

77 8883 1028 2003 0000 2293 0001 z adnotacją nr spr. ZP.271.3/.2013, przy czym data i godzina 

wpływu pie¬niędzy na rachunek Zamawiającego jest uznana jako data i godzina, wpłynięcia 

wadium. Wadium w pozostałej formie należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Urzędu Gminy. 

Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie 

wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą - pod rygorem 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania - oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej 

kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Dokument 

potwierdzający wniesienie wadium stanowi załącznik do oferty lub może być załączony do oferty w 

osobnej kopercie i wraz z nią winien być złożony sekretariacie Urzędu Gminy w terminie 

określonym dla złożenia oferty. Brak wniesienia wadium na wa¬runkach jak wyżej spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy). Zamawiający zwraca 

wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed 

upływem terminu skła¬dania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na pod¬stawie ust. 5 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jako oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w 

sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, złożył dokumenty lub 

oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictwa niezgodne z SIWZ. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
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• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Celem spełniania tego warunku wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp wg 

wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia(gdy z zastrzeżeniem zapisów w art.26 ust.3 

ustawy Pzp - dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków lub 

brak jest tych dokumentów. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykaz 3 robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie - w 

zakresie wykonania robót polegających na budowie, przebudowie kanalizacji sanitarnej o 

łącznej wartości co najmniej 9. 000 000,00 zł (załącznik nr 6, druk nr 6) z podaniem ich 

wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty obowiązkowo muszą zawierać dane, 

jakie występują w kolumnach wykazu. Dowodami są a). poświadczenia lub b).inne 

dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. A w przypadku gdy, 

zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie 

zostały wcześniej wykonane przez Wykonawcę składającego ofertę, wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

zamówienia, przedkłada również dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy,określonym w SIWZ. Dokonanie oceny spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie 

wykonawców oświadczeń i dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełniania 

warunków według zasady spełnia nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści 

oświadczeń i dokumentów. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za 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 (załącznik nr 10) Wymagania stawiane 

kierownikowi budowy: - kierownik budowy - posiadanie uprawnień do kierowania robotami 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń - lub 

uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia. 

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy o charakterze 

kierownika budowy. Wymagania stawiane kierownikom robót: - kierownik robót 

drogowych - posiadanie uprawnień do kierowania robotami w specjalności drogowej lub 

uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia. 

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy o charakterze 

kierownika budowy/robót, - kierownik robót elektrycznych - posiadanie uprawnień do 

kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do 

przedmiotu zamówienia. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie 

w pracy o charakterze charakterze kierownika budowy/robót, 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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o 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) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć: 

• 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;  

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: 

• 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;  
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• 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;  

• 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 dotycz ące przynale żności 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;  
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III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Do oferty należny dołączyć formularz ofertowy, który stanowi załącznik do SIWZ, kosztorys, 

załączniki do SIWZ. 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1.Strony dopuszczają dokonywanie istotnych zmian w treści niniejszej umowy, w następujących 

okolicznościach:  

1)w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto, gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku 

od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;  

2)w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie 

określonym w § 5  

a)nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu 

przez Zamawiającego,  

b)jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres 

niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,  

c)jest niemożliwe wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych 

udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, d)jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w 

drodze odrębnej umowy, robót budowlanych lub innych prac związanych z przedmiotem 

niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e)jest niemożliwe z powodu 

nieprzekazania placu budowy w terminie o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy z 
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przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani 

Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności;  

3)gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy;  

4)gdy nastąpi konieczność wykonania prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów 

lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji może ulec zmianie termin 

realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w 

sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a także może ulec zmianie wynagrodzenie 

Wykonawcy w sposób wprost proporcjonalny do zmiany zakresu przedmiotu umowy.  

2.Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy będzie protokół konieczności 

sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego albo protokół konieczności 

sporządzony przez Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia:  www.strzeleczki.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy 

Strzeleczki, ul. Rynek 4, budynek B, pok. nr 101. 

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

29.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Strzeleczki, budynek A, sekretariat na pierwszym 

piętrze, otwarcie ofert nastąpi 29.04.2013r. o godz.10.15, w Budynku A w sali narad na pierwszym 

piętrze Urzędu Gminy Strzeleczki. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Program rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2007-2013. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


