
Ogłoszenie nr 593414-N-2017 z dnia 2017-09-26 r.  

 

Gmina Niwiska: Budowa szatni sportowej w Siedlance 

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  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

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: Gmina Niwiska, krajowy numer identyfikacyjny 69058167200000, 

ul. Niwiska  430 , 36147   Niwiska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 2279002 w. 

33, e-mail inwestycje@gmina.niwiska.pl, faks 172 279 341.  

Adres strony internetowej (URL): www.niwiska.biuletyn.net  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.niwiska.biuletyn.net 

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.niwiska.biuletyn.net 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak  

www.niwiska.biuletyn.net 

 

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:  

w formie pisemnej  

Adres:  

Gmina Niwiska, Niwiska 430, 36- 147 Niwiska 

 

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: Budowa szatni sportowej w 

Siedlance  

Numer referencyjny: SI.271.12.2017  

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 jest: Budowa budynku szatni 

sportowej z wewnętrzną instalacją wod-kan i elektryczną oraz przyłączem kanalizacji 

sanitarnej i przyłączem wodociągowym na dz. nr 71/25 w msc. Siedlanka gmina Niwiska. I. 

DANE OGÓLNE 1) Program użytkowy budynku szatni sportowej wraz z wewnętrzną 

instalacją wod-kan i elektryczną służący osobom korzystającym z boiska sportowego 2) Dane 

techniczne - powierzchnia zabudowy 145,6 m2 - powierzchnia użytkowa 97,2 m2 - 

powierzchnia netto 117,2 m2 - kubatura 649,6 m3 3) Przyłącza mediów: - Przyłącz 

kanalizacji sanitarnej, - Przyłącz wody 4) Instalacje wewnętrzne Zaprojektowano instalację 

elektryczną oświetleniową, gniazd i wypustów, wod-kan. Ciepła woda użytkowa 

przygotowana poprzez elektryczne podgrzewacze wody, ogrzewanie grzejnikowe elektryczne 

– instalacje wg branż 5) Informacja o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Potrzeby 

energetyczne budynku szatni sportowej w okresie użytkowania budynku tj. wiosna –lato- 

jesień to: ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, - oświetlenie 

Charakter budynku w znacznym stopniu stwarza ograniczenia w doborze alternatywnej 

technologii wytwarzania odnawialnych źródeł energii . Budynek będzie wykorzystywany 

okresowo (wiosna – lato – jesień) i to nie przez cały okres około 2-3 godz. dziennie - 

zapotrzebowanie na energię jest niewielkie. W związku z powyższym ze względów 

ekonomicznych nie przewiduje się wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. II. OPIS 

ELEMENTÓW BUDYNKU 1) Fundamenty Zaprojektowano ławy fundamentowe betonowe 

C16/20 (B20) zbrojone wieńcowo 4#12 AIII (34GS) szer. 60 cm, oraz ściany betonowe 

C16/20 (B20) grubości 25 cm. Podkład betonowy z chudego betonu C8/10 (B10) 2) Strop 

Strop gęstożebrowy typu akermana wysokość konstrukcyjna 20+4cm, Zbrojenie stropu 

prętami #14 mm, strzemiona Ø6mm, stal zbrojeniowa konstrukcyjna AIII (34GS), strzemiona 

A0 St0S . W co drugim żebrze pręty należy odgiąć w odl. 1/5 długości przęsła Beton 

konstrukcyjny C25/30 (B25) 3) Ściany konstrukcyjne - ściany zewnętrzne przyziemia z 

pustaków ceramicznych UNI gr. 25 cm, - nad otworami drzwiowymi i okiennymi nadproża 

typowe prefabrykowane typu L19/S 4) Elementy żelbetowe nadziemia - wieniec W1 

wylewane na mokro z betonu C20/25 (B20) o przekroju 18x25cm - zbrojony stalą AIII 

(34GS) dołem przęsło: 2#12, górą przęsło: 2#12, pozostałe elementy konstrukcyjne zgodnie z 

rys konstrukcyjnym 5) Dach – konstrukcja a) konstrukcja drewniana dachu zaprojektowano 

jako krokwiowo jętkowa, wielospadowa), w kalenicy zaprojektowano płatew kalenicową. 



Oparcie krokwi na murłatach mocowanych bezpośrednio do trzpieni żelbetowych T1 b) 

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej poprzez malowanie środkiem ochrony biologicznej i 

ochrony PPOŻ tj. Fobos M4 do stanu NRO 6) Dach – pokrycie - Pokrycie wykonano z blachy 

dachówkopodobnej w kolorze grafitowym układanej na łatach drewnianych gr. 50mm w 

rozstawie około 80 cm, - odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe systemowe 

wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej - rynna Ø120mm, rura spustowa, Ø90 mm - 

obróbki blacharskie kalenicy, pasa podrynnowego i kominów z blachy stalowej ocynkowanej 

i powlekanej. 7) trzony kominowe i wentylacja - przewody wentylacyjne murowane z 

gotowych kształtek wentylacyjnych keramzytobetonowych, ocieplone styropianem gr. 5cm z 

wyprawą siatki i kleju. Trzony kominowe przykryte czapką kominową betonową gr. 7cm i 

okutą blachą ocynkowaną, powlekaną w kolorze grafitowym. W drzwiach do pomieszczeń 

higieniczno - sanitarnych umieścić otwory nawiewne o przekroju min. 0,022m2 - w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wentylatory łazienkowe typu EDM 

250 z opóźnionym wyłączeniem sprzężone z oświetleniem. Wentylatory łazienkowe dobrano 

wg ich wydajności – w szatniach zaprojektowano 4-krotną wymianę powietrza a w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 5-krotną wymianę powietrza. W pomieszczeniach 

magazynowych i Sali konferencyjnej 1-krotna wymiana powietrza. - Doprowadzenie 

powietrza do pomieszczeń sąsiadujących ze ścianą zewnętrzną poprzez stolarkę okienną i 

drzwiową, nawiew do pomieszczenia w-c dla osób niepełnosprawnych i szatni zapewniono 

poprzez nawietrzaki prostokątne o wymiarach kanału 53x304cm. Nawiew do korytarza 

poprzez dwa nawietrzaki umieszczone pod oknami o wymiarach 53x304cm. Nawietrzaki 

wykonany z blachy ocynkowanej (kanał i czerpnia) z możliwością zamknięcia klapy czerpni. 

III. OPIS ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA 1) Izolacje a) izolacja przeciwwilgociowa 

pozioma i pionowa fundamentów wykonana z mas bitumiczno asfaltowych np. Superflex 10 

gr. około 1,0mm b) izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa z foli izolacyjnej 

gr. 0,30mm układana na zakład lub zgrzewana, c) izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian 

fundamentowych z papy izolacyjnej lub folii, d) izolacja cieplna posadzki na gruncie ze 

styropianu gr. 10 cm EPS 100-038 Dach/podłoga e) izolacja pionowa ścian fundamentowych 

z płyt polistyrenu ekstradowanego XPS gr. 10cm, f) izolacja stropodachu ze styropian 

dach/podłoga gr. 16 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,031 W/m*K np. 

TERMONIUM dach-podłoga EPS 60 lub równoważny wg normy EN 13163:2012+A1:2015 



g) izolacja cieplna ścian zewnętrznych w technologii BSO styropianem gr.14 cm FASDADA 

o współczynnik przewodzenia ciepła λdekl≤0,038 (W/mK), wytrzymałość na zginanie BS100 

(≥100kPa) wg normy EN 13163:2012+A1:2015 np. GOLD Fasada lub równoważny. 

Ocieplenie ścian powinno zostać wykonane wg kompletnego wybranego systemu. 2) 

Podbudowy i posadzki a) podbudowa posadzki na gruncie betonowa C8/10 (B10 chude 

podłoże) gr. 10 cm na podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie, b) warstwa 

wyrównawcza z zaprawy cementowej M10 gr. 4,5 cm zbrojona siatką ze stali Ø4,5mm, c) 

posadzka w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z płytek gres antypoślizgowych (R11), 

w pozostałych pomieszczeniach tj. magazyny, sala konferencyjna płytki gres R10, 3) Tynki i 

okładziny ścian: - tynki wewnętrzne - na ścianach w budynku wykonać tynki cementowo-

wapienne lub gipsowe wykonywane maszynowo. - Tynk zewnętrzny – akrylowy 

cienkowarstwowy gr. 1,5mm wykonany na warstwie styropianu i siatki z klejem (system 

BSO) - W pomieszczeniach umywalni i w-c płytki ceramiczne ścienne do pełnej wysokości 4) 

Malowanie i powłoki zabezpieczające: - Lamperie w szatni i w korytarzu z farby lateksowej 

odpornej na szorowanie na mokro klasy III - Ściany wewnętrzne pomieszczeń i sufity 

malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorach jasnych zgodnie z zaleceniami 

użytkownika, 5) Stolarka budowlana: Okna typowe z profili PCV z szybą zespoloną 

termoizolacyjną Ug=0,9 W/(m2K), całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okna nie 

może być większy niż Uw=1,1 W/(m2K). Profile okienne w kolorze białym wg zestawienia 

stolarki . Drzwi zewnętrzne stalowe lub aluminiowe termoizolacyjne o współczynniku U 

max= 1,5 W/(m2*K) wyposażone w samozamykacz, Drzwi wewnętrzne płytowe wyposażone 

w otwory nawiewne pow. 0,022 m2 oraz samozamykacz. 6) Elewacja. Tynki zewnętrzne. 

Tynki akrylowe wg kompletnego systemu wybranej firmy. Cokół wyłożyć okładziną z płytek 

ceramicznych lub tynkiem żywicznym. Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów 

różnych producentów. 7) Obróbki blacharskie dachu: Obróbki dachu obejmują opierzenie 

przewodu wentylacyjnego, krawędzi dachu należy wykonać z blach powlekanych w kolorze 

pokrycia dachu, blachy. Odwodnienie dachu w systemie elementów stalowych, rynny okrągłe 

Ø120mm, rury spustowe okrągłe o średnicy Ø90 w kolorze pokrycia dachu. 8) Parapety: 

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Parapety wewnętrzne 

alternatywnie: aglomarmur lub kamienne. IV. Instalacje Jako elementy grzejne dobrano 

konwektory elektryczne zawieszane na ścianę spełniający niżej wymienione parametry: - 



niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym, - elektroniczny termostat 

temperatury z mikroprocesorem: - pokrętło z płynną regulacją temperatury w zakresie od 7 do 

28°C, - min 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO, - 5-

stopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, 

PROGRAM, - możliwość bezpośredniej instalacji programatora, - blokada ustawień 

termostatu - tolerancja ≤1,5° moce określono na rysunku rozmieszczenie grzejników. V. OPIS 

ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 1) Podjazd dla osób niepełnosprawnych Podjazd 

o spadku 8% wykonany z kostki brukowej gr. 6 cm układanej na podsypce cem-piaskowej i 

warstwie podbudowy kamiennej 0-32mm gr. 15 cm. Warstwa spadkowa wyprofilowana 

piaskiem 0-2mm. Obramowania podjazdu z palisady betonowej o przekroju 12x18 cm 

długości 60 cm. Barierka dla osób niepełnosprawnych z rur stalowych Ø42mm malowanych 

proszkowo w kolorze szarym. 2) Spoczniki przed wejście do budynku wykonany j.w 

obramowanie z palisady j.w. 3) Chodnik wokół budynku z kostki brukowej gr. 6cm na 

warstwie kruszywa łamanego gr. 10cm i warstwie odcinającej z piasku gr. 10cm, 

obramowanie z obrzeży betonowej gr. 6cm układany na ławie betonowej. 4) Opaska 

odbojowa.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45212000-6 

45212220-4 

45212230-7 

45310000-3 

45330000-9 

 

 

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: 2018-10-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2018-10-31 

 

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: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, iż jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 

PLN.  



Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał; - co najmniej 

jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji budynku szatni sportowej 

lub innego obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 500 m3 o wartości robót 

min. 100 000,00 zł brutto. - roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich pięciu 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. O udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy (1 osoba)* posiadającym uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające 

wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co 

najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową. b) kierownika robót (1 osoba) 

posiadającym uprawnienia w branży instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych dla budowy 

będącej przedmiotem zamówienia; c) kierownika robót ( 1 osoba) posiadającym uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia 



budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające 

wykonywanie funkcji kierownika robót elektrycznych dla budowy będącej przedmiotem 

zamówienia * Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z późn. 

zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane 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 z późn. zm).  

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: 

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)  

 

 

 

 

 

 

 

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:  

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:  

 

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) 

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  

Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium 

w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 1) wadium musi być wniesione 



przed upływem terminu składania ofert, obejmować cały okres związania ofertą i może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej Oddział w Niwiskach nr 

rachunku nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 b) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), 2) W przypadku składania 

przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z 

obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie 

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie 

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, zgodna z pkt. 

13.1 SIWZ, d) termin ważności gwarancji, nie krótszy niż termin związania ofertą, e) 

zobowiązanie gwaranta do odpowiedzialności za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, wraz z klauzulą 

mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego f) gwarancja winna być 

nieodwołalna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swej treści uzależniać wypłaty wadium 

od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób 

złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu Zamawiającego. Wypłata kwoty 

wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do 

spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. 

Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od 

pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, g) wszelkie spory dotyczące gwarancji 

podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają 

kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, h) w przypadku wniesienia 

wadium przez Konsorcjum, w formie o której mowa w pkt 13.2. ppkt 2) niniejszej SIWZ 

winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących 

Konsorcjum wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 3) postanowienia niniejszej SIWZ stosuje 

się odpowiednio do poręczeń. 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 



ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z 

ofertą. 5) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których 

mowa w pkt 13.2.1 lit. b)-e) SIWZ wykonawca składa wraz z ofertą Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim 

przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art.25a ust 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

 

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:  

Nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  



 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

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:  

Nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

Nie 

 

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:  

Nie  

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: Nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Rękojmia i gwarancja 40,00 

 

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 Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

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: Nie  

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:  

Nie  

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: Nie 

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:  

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym 

wykonawcą w następujących przypadkach:  niesprzyjających warunków atmosferycznych 

(np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, gradobicie, silny wiatr, temperatura 

powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, powodzie) 



powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;  niezależna od zamawiającego i 

wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów 

(np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;  

okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlanej;  zmiany obowiązującego prawa 

powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;  

wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego;  

wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy; (np. zmiana 

technologii, zmiana materiału)  wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu 

dokonania potrąceń za wady trwałe;  wystąpienie okoliczności powodujących konieczność 

zmiany osób, wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu; które 

będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w SIWZ i będą zatrudnione na 

warunkach nie gorszych niż zawartych w SIWZ;  wystąpienie okoliczności powodujących 

konieczność zmiany terminu wykonania robót;  zmiana materiału przewidzianego w 

dokumentacji technicznej SSTWiOR na równoważny posiadający odpowiednie atesty itp. 

oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru;  wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadku 

sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub 

dziedziczenia oraz przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, 

przekształcenie spółek);  konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych 

przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy;  wystąpienia konieczności wykonania robót 

dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, wstrzymujących lub opóźniających realizację 

robót będących przedmiotem Umowy;  zmian technologicznych – o ile są korzystne dla 

Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod 

warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: (a) pojawienie 

się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 



Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, (b) pojawienie się nowszej 

technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy;  odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub 

usunięcie tych kolizji;  zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 

jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu 

wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji;  ustawowa zmiana 

podatku VAT. Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego 

do wyrażenia takiej zgody. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno 

być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności 

potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w 

wynagrodzeniu umownym. 25.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub 

umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany 

dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z 

powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość 

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 



3)wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) 

na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań 

wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są 

istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. i jest 

mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku 

zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest 

mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.  

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: 2017-10-10, godzina: 09:00,  

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  

>  

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:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 

 

 


