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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.strzeleczki.pl 

 

Strzeleczki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści 

Strzeleczki etap II.  

Numer ogłoszenia: 123078 - 2014; data zamieszczenia : 10.04.2014 

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.bip.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:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Strzeleczki etap II.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Sieć grawitacyjna o 

długości 5 787,50m w tym: -średnicy 160 PCV 1067,00 m -średnicy 200 PCV 4506,00 m -średnicy 

200 kamionka - bezwykopowo 214,50 m Sieć ciśnieniowa o długości 903,00 m, w tym: -średnicy 90 

PE 355,50 m -średnicy 63 PE 248,50 m -średnicy 50 PE 299,00 m 1 przepompownia sieciowa, 22 

przepompownie przydomowe. Po wykonaniu kanalizacji zostanie podłączonych 260 gospodarstw 

domowych (koszt przyłączy po stronie właścicieli nieruchomości). Uwarunkowania lokalizacyjne i 

warunki gruntowo-wodne opisane zostały w dokumentacji projektowej. Pompownie muszę zostać 

wyposażone w następujące elementy ze stali nierdzewnej: drabinka eksploatacyjna, podest 

obsługowy, poręcze złazowe, elementy wsporcze kolektorów wewnątrz pompowni, pokrywa 

włazowa. Orurowanie pompowni, kołnierze, elementy złączne muszą być wykonane ze stali 
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nierdzewnej. Nie dopuszcza się stosowania elementów wykonanych z aluminium. -Kolektor tłoczny 

pompowni wyposażony w nasadę płuczącą wraz z zaworem odcinającym z miękkim klinem. -

Wykonane przepompownie w ramach niniejszego zadania muszą zostać włączone do istniejącego 

systemu monitoringu na bazie sieci GSM SMS/GPRS, umożliwiający kontroling stanu 

przepompowni. Zakres wyposażenia obiektów pompowych szczegółowo określają zapisy STWiOR, 

część instalacyjna.. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• Zamawiający przewiduje mozliwość udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w 

art.67.ust. 1 pkt 6 Pzp stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i 

polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Do przeliczania wszelkich 

wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 

przyjmuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne są pod 

następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html 

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, 45.23.14.00-9, 45.23.32.20-4. 

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: 31.05.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do dnia 

25.04.2014r. do godziny 10:00 wnieść wadium w wysokości: 180.000,00 zł (słownie: sto 

osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spół¬dzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ,że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworze¬niu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
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U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). 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.271.1.2014, 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. 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 Pzp 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 Pzp. lub pełnomocnictwa niezgodne z SIWZ. 

III.2) ZALICZKI  

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• 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 spełniania warunków lub 

brak jest tych dokumentów. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego 

zamówienia zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonania co najmniej 1 roboty 

budowlanej polegającej na budowie-przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości min. 

6.000.000,00 zł netto w ramach której wykonana była budowa kanalizacji sanitarnej 

metodą bezwykopową z rur kamionkowych o długości min.200 mb; (wg. załącznika nr 6) 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dowodów potwierdzających , ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej prawidłowo ukończone; Ocena spełniania ww.warunku zostanie dokonana 

wg formuły: spełnia(gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) lub 

nie spełnia (gdy- zastrzeżeniem zapisów art.26 ust.3 Pzp- dołączone do oferty 

dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków lub brak jest takich dokumentów) 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Celem spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani SA złożyć oświadczenie o 

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

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania ww. warunku zostanie 

dokonana wg.formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi 

Zamawiającego ) lub nie spełnia(gdy - z zastzreżeniem zapisów art.26 ust.3 Pzp- 

dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków lub brak jest tych 

dokumentów). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego 

zamówienia dysponowali przy realizacji zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia 

budowlane, drogowe i elektryczne, informacje na temat ich kwalifikacji zawodo¬wych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wy¬konywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi 

osobami należy przedstawić w załączniku nr 10 do SIWZ. Wymagania stawiane 

kierownikom robót i 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,( w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
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Budownictwa z dn.28 kwietnia 2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz.578 z póź.zm.)lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych 

przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r., ,poz. 1409) oraz ustawy z dnia 18 

marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., Nr 63, poz.394).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,( w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 

zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 

dn.28 kwietnia 2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz.U. Nr 83 poz.578 z póź.zm.)lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych 

przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ) oraz ustawy z dnia 18 

marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., Nr 63, poz.394), na podstawie 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, 

wydane na zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn.28 

kwietnia 2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 

83 poz.578 z póź.zm.)lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy 

Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r.,poz. 1409) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2008r., Nr 63, poz.394), na podstawie a wydane na podstawie 
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wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu 

zamówienia. obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu 

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

charakterze kierownika budowy/robót, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia 

funkcji osób zdolnych do wykonania zamówienia.(w przypadku wspólnego ubiegania się 

o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ocena w/w 

warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie). 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Celem spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o 

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

stanowiącego Załącznik nr 2.Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana wg 

formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) lub nie 

spełnia (gdy- z zastrzeżeniem zapisów art.26 ust. 3 Pzp- dołączone do oferty dokumenty 

nie potwierdzają spełnienia warunków lub brak jest tych dokumentów). 

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 
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wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

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;  

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;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

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

ofertowy. 

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  

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty szczegółowe 

zapis przewidywanych zmian w umowie zawiera pkt 11 wzoru umowy który jest załącznikiem do 

SIWZ. 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.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:  

25.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Strzeleczki, budynek A, sekretariat na pierwszym 

piętrze, otwarcie ofert nastąpi dnia 25.04.2013r. o godz.10.15, w Budynku A w sali narad .. 

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:  Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko.. 

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 

 
 


