
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.spzla-krzyzanowice.pl 

 

Krzyżanowice:  

Termomodernizacja budynku O środka Zdrowia w Tworkowie przy 

ul. Parkowej 1  

Numer ogłoszenia: 142398 - 2012; data zamieszczenia : 07.05.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w 

Krzyżanowicach , ul. Wyzwolenia 1, 47-450 Krzyżanowice, woj. śląskie, tel. 032 4194053, faks 032 

4194053. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.spzla-krzyzanowice.pl  

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące 

dynamicznego systemu zakupów:  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego 

systemu zakupów oraz zawrzeć umowy ramowej. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:   

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej 1. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:   

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: 

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej 1, w tym wykonanie 

wszystkich prac opisanych w Projektach, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

oraz w Przedmiarach, a także wszystkich prac jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne 



do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania. 

Termomodernizacja obejmuje całość budynku i polega m.in. na: ociepleniu ścian budynku; 

wymianie pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacji ogrzewania z węglowego na 

gazowe; modernizacji instalacji c.o., zabudowie kolektorów słonecznych oraz naprawie ogrodzenia. 

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

1) roboty przygotowawcze; roboty budowlane - remontowe i renowacyjne; roboty instalacyjne; 

wodno-kanalizacyjne i sanitarne, gazowe, elektryczne, izolacja cieplna, roboty wykończeniowe, 

roboty w zakresie stolarki budowlanej: 

2) organizację budowy, obejmującą: 

1) organizację zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

2) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót oraz zabezpieczenie 

terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz prowadzić prace tak, aby placówki mogły 

funkcjonować bez zakłóceń, 

3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: usunięcie gruzu i odpadów z terenu budowy i ich 

zagospodarowaniem; odtworzenie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu 

z dnia przejęcia frontu robót. 

3. W zakresie wykonania zamówienia publicznego Wykonawca winien ująć wszystkie inne roboty i 

czynności niezbędne do jego zrealizowania, odebrania i użytkowania wynikające z projektów, 

uzgodnień projektów i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego m. in.: wykonać 

wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymaniem porządku na terenie 

budowy (m.in. czynności związanych z BHP i BRD);wykonać wszystkie niezbędne pomiary 

kontrolne związane z prawidłowością prowadzony robót; dokonać wszelkich uzgodnień, konsultacji, 

nadzorów; czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów - ustalić z Dyrektorem 

SPZLA miejsce składowania złomu, a także inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia oraz oddania do użytkowania zadania i 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie zamontowanych w związku z realizacja zadania urządzeń; a 

także wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

4. Dokumenty opisujące prace niezbędne do wykonania zamówienia dostarczone przez 

Zamawiającego: 

1) Projekty (br. budowlana, instalacyjne i elektryczna), decyzje pozwolenia na budowę (kotłownia 

gazowa) - Zał. Nr I, 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (br. budowlana, instalacyjne i 

elektryczna), - Zał. Nr II, 

3) Przedmiary robót (br. budowlana, instalacyjne, elektryczna), - Zał. Nr III. 



II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.33.00.00-9, 

45.33.30.00-0, 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7, 45.41.00.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 28.09.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:   

Przystępując do przetargu każdy z wykonawców zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione przed upływem 

terminu składania ofert 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie, w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, min. 2 robót obejmujących budowę lub 

przebudowę budynku w zakresie: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, roboty 

tynkarskie i wykończeniowe; wymianę instalacji CO łącznej wartości min. 400.000 zł oraz 

min. 2 robót obejmujących modernizację kotłowni - wymianę kotłów na gazowe o łącznej 

wartości min. 100.000 zł lub min 2 modernizacji budynków w wymienionych wyżej 

zakresach i o łącznej wartości min. 500 000 zł.  

Ocena spełnienia warunku przez wykonawcę zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie 

spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez 

dysponowaniem osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnych i 

elektrycznych w zakresach wymaganym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz min 3 

letnim doświadczeniem, którzy należeć będą do właściwej izby samorządu zawodowego 

w trakcie realizacji zamówienia.  

Ocena spełnienia warunku przez wykonawcę zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie 

spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia 

poprzez: ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę min. 500.000,00 zł lub równowartość w przeliczeniu 

na PLN wg kursu NBP z dnia 07.05.2012r. (dzień ogłoszenia przetargu).  

Ocena spełnienia warunku przez wykonawcę zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie 

spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

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 spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z 

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

dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 dla wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, 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  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

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 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 

określonym wymaganiom nale ży przedło żyć: 

• inne dokumenty 

Kosztorys ofertowy przedstawiający kalkulację własną, sporządzony zgodnie z zapisami 

pkt.13 SIWZ, na podstawie przedmiaru robót. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym. 

2. Upoważnienie do podpisywania oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do 

oferty- pełnomocnictwo upoważniające powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. Podmioty składające ofertę wspólną, jako konsorcjum lub 

jako spółka cywilna ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym 

postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy.  

3. Dowód wniesienia wadium, do upływu terminu składania ofert. 

4. Dane o częściach zamówienia powierzonych ewentualnym podwykonawcom. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

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

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 



• 1 - Cena - 90  

• 2 - Gwarancja - 10  

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do przyjętego w 

Dokumentacji sposobu realizacji zadania, za zgodą Zamawiającego w następujących sytuacjach:  

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót, przy czym dopuszcza się je tylko w 

przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja i podyktowane obiektywnie uzasadnionymi 

okolicznościami, jak np. problemy zaopatrzeniowe, czy warunki pogodowe; w takim przypadku i jeśli 

jest to konieczne, Wykonawca przedstawia sporządzony na własny koszt projekt zamienny 

zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i stosownym uzasadnieniem - projekt 

zamienny wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego, przy czym odmowa akceptacji, niezależnie od przyczyny, nie rodzi po stronie 

Wykonawcy roszczenia o zwrot kosztu wykonania projektu zamiennego, 

2) w przypadku gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych objętych Dokumentacją, 

wynikającą z ujawnienia okoliczności faktycznych związanych z Terenem budowy, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć i które uniemożliwiają docelowe wykonanie przedmiotu umowy, 

Zamawiający przy współudziale projektanta sporządza protokół konieczności, który za zgodą 

projektanta jest podstawą wprowadzania zmian w stosunku do Dokumentacji oraz jeśli jest to 

konieczne sporządza projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 

2. W razie zaistnienia po zawarciu Umowy, zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od 

stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia 

odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Za siłę wyższą 

przyjmuje się zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 

zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w 

części lub w całości jego zobowiązań. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której: 

1) wystąpią warunki pogodowe znacząco odbiegające od typowych panujących w danym okresie 

pory roku, które z uwagi na przyjęte rozwiązania technologiczne uniemożliwią prowadzenie robót, 



strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu 

realizacji - jeżeli Zamawiający zaakceptuje fakt, że warunki pogodowe znacząco odbiegały od 

typowych, ale strony będą różniły się co do oceny jego wpływu na termin Odbioru końcowego, 

wówczas termin realizacji ulegnie przesunięciu o 7 dni; przesunięcie terminu Odbioru końcowego, 

przy braku zgodnego porozumienia między Stronami, z opisanych wyżej przyczyn może nastąpić 

tylko jednokrotnie w okresie realizacji Umowy. 

2) zgodnie z postanowieniami pkt.1 powyżej zostaną wprowadzone zmiany sposobu realizacji 

zadania, powodujące konieczność zmiany terminu, Strony uzgodnią nowy termin Odbioru 

końcowego i harmonogram prac, przy czym przesunięcie terminu pierwotnego nie będzie dłuższe 

niż dyktują to uwarunkowania technologiczne lub niezbędne procedury dla ich wprowadzenia. 

3) Prace zostaną wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu 

realizacji. 

4) Zajdzie konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: 

danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów, strony na udokumentowany wniosek 

Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji. 

4. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w przypadku zmiany 

przepisów prawa, w szczególności zmiany podatku Vat. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.spzla-krzyzanowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  w siedzibie SP 

ZLA w Krzyżanowicach ul. Wyzwolenia 1, (pierwsze piętro). 

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

23.05.2012 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie SP ZLA w Krzyżanowicach ul. Wyzwolenia 1, 

(pierwsze piętro). 

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:  nie dotyczy. 

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 

 



 


