
Ogłoszenie nr 565449-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.  

Miejskie Przedszkole nr 93: Inwestycje dotyczące kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 93 w 
Katowicach przy ul. Łętowskiego 24 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Tak  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzi: Pełnomocnik 
Zamawiającego: Michał Słota, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działający 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27.12.2017r. 
dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach udzielonego w trybie art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z 
późn.zm.). Adres do korespondencji: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice. NIP: 954-22-23-
043; REGON: 271521223, Telefon: 32 6061 301; faks: 32 6061 302; Adres strony 
internetowej: www.cuw.katowice.pl, adres e-mail: cuw@cuw.katowice.pl  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole nr 93, krajowy numer identyfikacyjny 
27055484100000, ul. ul. Łętowskiego  24 , 40648   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, 
tel. 32 202 87 75, e-mail mp3katowice@op.pl, faks 32 202 87 75.  
Adres strony internetowej (URL):  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.cuw.katowice.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.cuw.katowice.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Składanie ofert w niniejszym przetargu nieograniczonym może się odbywać wyłącznie za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca  
Adres:  
40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, kancelaria  



 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inwestycje dotyczące kuchni w 
Miejskim Przedszkolu nr 93 w Katowicach przy ul. Łętowskiego 24  
Numer referencyjny: ZP/488/2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na 
przebudowie kuchni właściwej zlokalizowanej na piętrze, zmywalni i wydawalni posiłków 
również na poziomie piętra, zmywalni i wydawalni posiłków na parterze. W ramach robót 
przewidziano : • skucie i wykonanie płytek ceramicznych na ścianach, • położenie nowych 
płytek ceramicznych na posadzkach, • wymianę drzwi wewnętrznych, • wymianę 
wyposażenia technologicznego kuchni i zmywalni na pierwszym piętrze, • wykonanie 
konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną na dachu. • w celu dostosowania 
pomieszczeń do obowiązujących warunków, należy wykonać także wentylację mechaniczną, 
remont instalacji centralnego ogrzewania, instalację gazu i wodno-kanalizacyjną oraz 
instalacje elektryczne. Charakterystyczne parametry obiektu: Przedmiotowa kuchnia znajduje 
się w 3-kondygnacyjnym budynku przedszkola i obejmuje zlokalizowaną na I piętrze kuchnię 
właściwą, magazynek podręczny, zmywalnię i wydawalnię posiłków (suma powierzchni - 
115,3 m2), na parterze zlokalizowano zmywalnię i wydawalnię posiłków (suma powierzchni - 
43,7 m2), zaś w piwnicach magazyny, pomieszczenia obróbki warzyw i owoców i 
pomieszczenia pomocnicze (suma pow. - 73,2 m2). Wysokość kondygnacji 2,91 m. Uwaga: 
Projekt budowlano-wykonawczy zawiera całość zadania inwestycyjnego, jednakże w zakres 
robót objętych niniejszym postępowaniem nie wchodzi: • remont magazynów i pomieszczenia 
obróbki jarzyn i owoców zlokalizowanych w piwnicy, • wyposażenie technologiczne 
pomieszczenia zmywalni na parterze, • dwie windy towarowe, obsługujące pomieszczenia 
kuchenne na wszystkich, trzech kondygnacjach. Zakres robót objętych postępowaniem: 1. 
Branża budowlana a. roboty rozbiórkowe i demontażowe: • demontaż urządzeń, sprzętu i 
innego wyposażenia kuchni, • rozbiórki i przekucia w ścianach i ściankach -wykucia 



ościeżnic drzwiowych, • skucie płytek ściennych, • załadunek, wywóz i utylizacja gruzu b. 
roboty remontowo-budowlane, • zamurowania otworów drzwiowych w ściankach z cegły 
wraz z obustronnym otynkowaniem, • wymurowanie ściany z bloczków z betonu 
komórkowego z otynkowaniem, • ścianki działowe z płyt gk (wodoodpornych) na stelażu 
stalowym, • obudowa pionów instalacyjnych płytami gk jw. na stelażu, • licowanie ścian 
płytkami z gruntowaniem i przygotowaniem podłoża, • 2 x malowanie ścian i sufitów farbą 
lateksową, zmywalną, • wykonanie gładzi gipsowych na części ścian z gruntowaniem 
podłoża, • malowanie 2 x olejnie lamperii z naprawą podłoża, • wyczyszczenie, odtłuszczenie 
i zagruntowanie istniejących posadzek z lastrico pod płytki, • płytkowanie posadzki z 
przygotowaniem podłoża. 2. Instalacje sanitarne: • instalacje wod. – kan., o demontaż 
istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń 
sanitarnych, o montaż rur wodnych , kanalizacji sanitarnej oraz biały montaż zgodnie z 
dokumentacją techniczną, o wykonanie próby szczelności, zamontowanie izolacji z pianki 
poliuretanowej, o wykonanie robót budowlanych towarzyszących, • instalacja centralnego 
ogrzewania: o montaż nowych grzejników zgodnie z dokumentacją techniczną, o montaż 
gałązek kpl., o montaż zaworów grzejnikowych, o próba szczelności; • instalacja wentylacji 
mechanicznej: o montaż centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą elektryczną i automatyką 
zgodnie z dokumentacją techniczną, o montaż przewodów wentylacyjnych nawiewnych i 
wywiewnych, o montaż okapów, o montaż anemostatów, przepustnic kanałowych, podstaw 
dachowych, o montaż wentylatorów dachowych, o izolacja przewodów wentylacyjnych, o 
uruchomienie i rozruch wentylacji, • instalacja gazu: o demontaż urządzeń gazowych, o 
demontaż przewodów gazowych, o montaż nowych przewodów gazowych zgodnie z 
dokumentacją techniczną, o montaż nowych urządzeń, o montaż zaworów odcinających, o 
montaż filtrów osadnikowych, o wykonanie próby szczelności, 3. Instalacje elektryczne: a. 
wymiana tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych wraz z aparaturą zabezpieczająca i 
łączeniową, b. wymiana przewodów wraz z osprzętem ( puszki, gniazda wtyczkowe, 
łączniki), c. wymiana opraw oświetleniowych, d. pomiary elektryczne: rezystancji izolacji 
przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oraz średniego natężenia 
oświetlenia. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, 
opracowanej przez Pracownię Projektowo-Wdrożeniową „SABUD” Andrzej Szydłowski, 43-
309 Bielsko-Biała, ul. E. Zajączka 11, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45400000-1  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45300000-0 
45430000-0 
45453000-7 
45331210-1 
45330000-9 
45442100-8 
45315100-9 
45315600-4 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  



 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-03  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez 
Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 
000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według 
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP 
obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez 
Wykonawcę, że a) dysponuje: a.1. kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności i konstrukcyjno-budowlanej, 
a.2. kierownikiem robót branży sanitarnej - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a.3. 
kierownikiem robót branży elektrycznej - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń elektrycznych. Uwaga: 1. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie 
posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające 
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). 2. Zamawiający 
dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku 
rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji. b) nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane polegające na 
remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub budowie budynków lub pomieszczeń o 
wartości minimum 380 000,00 zł brutto każde – zakończone i odebrane protokołem 
częściowym lub końcowym. Uwagi: 1. Treść tego warunku w istocie wyraża wymaganie, by 
wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał każde z ww. przedsięwzięć, o określonej 



powyżej charakterystyce. Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach 
niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest bowiem nie tylko wykonanie 
określonych powyżej robót budowlanych, ale przede wszystkim niezakłócone - co najmniej 
dwukrotne - powtórzenie każdej z ww. robót budowlanych [przedsięwzięcia]. 2. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą sumować [łączyć] 
potencjału w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który 
powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. Ewentualne sumowanie tego 
rodzaju robót budowlanych [przedsięwzięć] o których mowa powyżej, przez dwa różne 
podmioty, wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarzałoby bowiem takiej sytuacji, jak 
wykonanie tych robót przez jeden podmiot. 3. Jeżeli zakres robót przedstawionych w 
dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób 
należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od 
powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać 
wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 4. W przypadku wskazania przez 
Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunku udziału, waluty innej niż polska (PLN), w 
celu jej przeliczenia stosowany będzie: • średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub • średni kurs NBP z pierwszego dnia 
roboczego, poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota. 5. W przypadku, 
gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku 
doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Tak  
Informacje dodatkowe: Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]: 1. 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o 
której mowa w pkt 1 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie w sposób realny będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA: Zobowiązanie podmiotu 
trzeciego, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia potencjału przez podmiot 
trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 „uPzp” musi zostać złożony do oferty przez 
wszystkich Wykonawców, którzy powołują się na potencjał podmiotu trzeciego. b) 
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 
ustawy Pzp i ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym wyłącznie w pkt 7.1.2. SIWZ). c) Z 
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne 
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych 
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, 
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu 
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których 
wskazane zdolności dotyczą. d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 



do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. e) 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: e.1. 
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub e.2. zobowiązał się do osobistego 
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ. 
UWAGA: 1. Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy, na okoliczność 
uzupełniania dokumentów, zmianę zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, 
albo wykazanie spełniania warunku samodzielnie własnym potencjałem wyłącznie w sytuacji, 
gdy w momencie składania oferty [wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) 
Wykonawca opierał się, w tym zakresie, na zdolnościach podmiotów trzecich. 2. Nie jest 
dopuszczalne, ażeby Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie 
późniejszym [uzupełnianie dokumentów] powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu 
trzeciego  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku 
podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w 
terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na 
dzień ich złożenia: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, 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; 2. 
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 
Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących 
oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. wykazu osób, skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. wykazu robót budowlanych 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są 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 - wzór 
wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego 
w pkt 7.2.2. SIWZ  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia 
wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 u stawy Pzp dot. spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór Oświadczenie 
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby 
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. b) W 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
wstępne składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu. 2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w 
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 



tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 3. Ponadto do oferty 
należy załączyć: 3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 3.2. Potwierdzenie 
wniesienia wadium: a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy 
dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; b) w 
przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii 
potwierdzenia nadania przelewu. 3.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – 
jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 
(dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej przez notariusza. 3.4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
RÓWNOWAŻNYCH" - załącznik nr 8 do SIWZ. 3.5. Wykonawca, który powołuje się na 
potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. 
zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a 
„uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: − zakres dostępnych 
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, − sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, 
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, − zakres i okres udziału 
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, − czy podmiot, na 
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 
000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy 
Pzp przed upływem terminu do składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy 
wpłacić przelewem na rachunek Pełnomocnika Zamawiającego: PKO BP nr 82 1020 2313 
0000 3602 0515 2410, z podaniem tytułu: „Wadium, znak sprawy ZP/488/2018”. Za termin 
wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  



Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  



 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
1. Cena oferty 60,00 
2. Okres gwarancji na roboty budowlane 20,00 
3. Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu umowy 20,00 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 



IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia siły 
wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, 
obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie 
uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, 
których nie można było przewidzieć i którym, ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli 
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. b) kiedy zaistniały przyczyny niezależne 
od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można 
uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: • warunki uniemożliwiające realizację robót 
budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni; • ujawnienia w 
trakcie robót urządzeń, instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z 
dokumentacji technicznej; • realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c) działania osób trzecich 
albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań 
wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość 
wykonywanych robót, w tym protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub 
fizycznych; d) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w 
dokumentacji projektowej, e) kiedy Zamawiający wstrzyma roboty lub nastąpi przerwa w 
realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 1 tygodnia; f) 
nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy. 2) Zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku: a) zmiany obowiązującej 
stawki podatku VAT, tj. zmianie może ulec wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy 
– wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a podatek VAT zostanie dostosowany do 
obowiązujących przepisów. b) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad 
płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy. 3) Inne 



zmiany: a) zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy, b) zmiany osób 
wyznaczonych do: kierowania robotami, nadzorowania robót, współdziałania przy realizacji 
umowy oraz innego zatrudnionego personelu. c) w zakresie zmiany albo rezygnacji z 
podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy na którego 
zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. d) zaistnienie omyłki pisarskiej, 
e) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację zamówienia, f) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu 
pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej 
interpretacji.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2018-06-15, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> Polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) 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  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 
 
 
 

 

  


