
Zamość: 3/ZP/p.n./r.b./2015 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. PEOWIAKÓW 46 W ZAMOŚCIU. 
Numer ogłoszenia: 58071 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. , ul. 
Peowiaków 8, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6385256, 6393018 w. 39, 40, faks 084 
6381320. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgl-zamosc.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 3/ZP/p.n./r.b./2015 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO PRZY UL. 
PEOWIAKÓW 46 W ZAMOŚCIU.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 
Peowiaków 46 w Zamościu. Zakres robót: Szczegółowy zakres wykonania robót zawarty jest w 
projekcie budowlanym, w przedmiarze robót, w szczegółowym kosztorysie ofertowym oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki nr 8, 9, 10 i 11 do 
SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.21.20-4, 45.42.11.00-5, 
45.26.21.00-2, 45.32.00.00-6. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 
10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN). 

III.2) ZALICZKI 

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 określa szczegółowych zasad spełnienia tego warunku 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał z należytą 
starannością co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem wykonanie 
termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego o wartości nie 
mniejszej niż 400.000,00 zł (brutto) każda wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących, czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: W 
przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone 
w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 
średni kurs NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowych zasad spełnienia tego warunku 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że 
osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia oraz wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, na czas realizacji 
zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio 
zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem robót, który posiada 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie 
kierowania robotami i przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
oraz co najmniej 5-letnią praktykę zawodową; doświadczonymi murarzami - 
tynkarzami - co najmniej 4 osoby z doświadczeniem co najmniej 3-letnim oraz co 
najmniej 2 osoby z trzyletnim doświadczeniem ogólnobudowlanym. W przypadku 
wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje uznane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 



zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 
63, poz. 394) w związku z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.). 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000,00 zł. Wartości podane w dokumentach 
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg 
średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

• 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; 

• 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. 

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; 



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 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; 

• 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 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: 

• 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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 pkt III.5) 

1. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o których mowa w pkt. 7.3.1 SIWZ może przedkładać dokumenty 
potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich 
prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 2. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: 1) pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty 
zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 2) pisemne zobowiązanie 



tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego na okres ich 
udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę sprzętu, który zostanie przez ten 
podmiot udostępniony - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w 
postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów, 3) pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu 
zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione - w 
przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 4) pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca wykazując 
spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów. 3.Powyższe 
oświadczenia powinny zostać złożone w oryginale. 4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadzie określonej w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie 
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia: 1) w przypadku polegania na wiedzy i 
doświadczeniu i/lub potencjale technicznym, i/lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
innych podmiotów należy przedłożyć dokumenty dotyczące w szczególności: a) zakresu 
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego 
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie 
łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 
wykonaniu zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Jeżeli Wykonawca, wykazując 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów ww. dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 9.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 10. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia 
spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub 
kopii, której zgodność z oryginałem poświadczył Wykonawca. Oświadczenia wymienione w 
punktach 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 i 7.2.6 SIWZ muszą zostać złożone jako oryginał. 11. Poświadczenie 
zgodności z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 
(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej zgodność kopii dokumentów z oryginałem). 
12. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 



Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 14. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 15. Oświadczenie wymienione 
w punkcie 7.1.1, 7.1.3 SIWZ i dokument wymieniony w punkcie 7.1.2 SIWZ albo odpowiadający 
im określony w punkcie 7.6 SIWZ, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 
16.Oświadczenie wymienione w punkcie 7.2.1 SIWZ powinno być złożone jedno w imieniu 
wszystkich Wykonawców. 17. Dokumenty wymienione w punktach 7.2.2 - 7.2.6 SIWZ winien 
złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 
• 2 - Termin wykonania zamówienia - 10 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących 
się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, 
umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 2. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy m.in. w następujących sytuacjach: 1) zmiany 
kierownika robót, przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 
akceptując nowego kierownika robót, w przypadku, gdy Wykonawca z własnej inicjatywy 
proponuje zmianę kierownika robót w przypadkach: - choroby lub innych zdarzeń losowych 
dotyczących kierownika robót lub nie wywiązywania się kierownika robót z obowiązków 
wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). W przypadku zmiany kierownika robót - 
nowy kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 2) 
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w wyniku zmiany obowiązującej wysokości stawki 
podatku VAT, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT 
dla robót objętych przedmiotem zamówienia; 3) zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu 
rzeczowego robót, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy; 4) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które 
będą miały wpływ na realizację umowy; 5) zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn 
niezależnych od stron umowy; 6) w przypadku zmian formalno - organizacyjnych; 7) gdy zaistnieje 
inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca 
brakiem możliwości należytego wykonania umowy, w szczególności zmiana terminu realizacji 
zamówienia. 3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, 



stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 4. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za 
zgodą obu stron. 5. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 
1 i art. 140 ust. 3 ustawy stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 6. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 1) zmiana 
nr rachunku bankowego, 2) zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) zmiana 
danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga 
jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zgl-zamosc.com.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 
Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość (pokój nr 2).. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
08.05.2015 godzina 13:00, miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. 
Peowiaków 8 22-400 Zamość (Sekretariat).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 

 


