Ogłoszenie nr 663985-N-2018 z dnia 2018-12-21 r.
Gmina Węgliniec: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
„Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
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 Węgliniec, krajowy numer identyfikacyjny
23082141100000, ul. ul. Sikorskiego 3 , 59940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 075 77 11 435, e-mail wegliniec@wegliniec.pl, faks 075 77 12 551.

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)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.wegliniec.pl - zakładka przetargi
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 za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy i Miasta , ul. Sikorskiego 3, 59 - 940 Węgliniec Biuro Obsługi Interesanta

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: Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz
z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną
Numer referencyjny: UR.271.33.2018.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z
infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną dla następujących zadań: Zadanie nr 1. Przebudowa
istniejącej sieci sanitarnej ogólnospławnej w ul. Sikorskiego w Węglińcu na odcinku od ul.
Partyzantów do ul. Leśnej – dł. ok. 865mb wraz z likwidacją i przepięciem starej sieci ul.
Sikorskiego do przebudowywanej sieci, biegnącej w chodniku ul. Sikorskiego. Zamawiający
zlecił wykonanie monitoringu istniejącej wykorzystywanej sieci sanitarnej ogólnospławnej na
podstawie którego obowiązkiem Wykonawcy będzie określenie możliwości przebudowy
istniejącej sieci z wskazaniem kosztów, bądź likwidacja i budowa nowej sieci sanitarnej
ogólnospławnej w przebiegu ul. Sikorskiego; Zadanie nr 2. Przebudowa istniejącej sieci
sanitarnej ogólnospławnej w ul. Sikorskiego w Węglińcu na odcinku od ul. ul. Leśnej do
stacji zlewnej- dł. ok. 384mb wraz z likwidacją i przepięciem do przebudowywanej sieci,
starej sieci ul. Sikorskiego. Zamawiający zlecił wykonanie monitoringu istniejącej
wykorzystywanej sieci sanitarnej ogólnospławnej na podstawie którego obowiązkiem
Wykonawcy będzie określenie możliwości przebudowy istniejącej sieci z wskazaniem

kosztów, bądź likwidacja i budowa nowej sieci sanitarnej ogólnospławnej w przebiegu ul.
Sikorskiego. Zadanie nr 3. Przebudowa nawierzchni ul. Sikorskiego w Węglińcu (dz. nr 35,
57, 206) na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Leśnej - dł. ok. 940mb - droga gminna nr
103639D; Zakres prac projektowych: Roboty rozbiórkowe: - konstrukcji drogi ulicy
Sikorskiego (wraz z „wcinkami” w ulice Wojska Polskiego oraz Jana Kochanowskiego) warstwa ścieralna (frezowanie) ulicy na odcinku od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.
Partyzantów, - konstrukcja chodników zlokalizowanych północnej oraz wschodniej, konstrukcja parkingów z kostki kamiennej przewidzianych do przebudowy (strona
południowa), - konstrukcja przebudowywanych zjazdów, - elementy prefabrykowane
(krawężniki i obrzeża), - oznakowanie pionowe, Zakłada się również istotną ingerencję (jak:
likwidacja, przebudowa, wymiana) w istniejące zagospodarowanie terenu (chodniki, parkingi,
tereny zielone, krawężniki drogowe) zlokalizowane po stronie południowej jezdni- w celu
powiększenia ilości miejsc parkingowych i postojowych na całym odcinku projektowanej
ulicy z pozostawieniem nielicznych terenów zielonych. Zakres planowanego przedsięwzięcia
Do projektowania przyjąć należy następujące założenia wyjściowe: - kategoria dróg - gminna,
- rodzaj nawierzchni - bitumiczna - klasa dróg - L - prędkość projektowa - Vp=40km/h szerokość jezdni - 8,00 m - szerokość pasa ruchu - 4,00 m - typ przekroju drogi - uliczny kategoria ruchu - KR3 - obciążenie - 100kN/oś - spadki poprzeczne - daszkowy 2%, - chodnik
- 2,0 – 3,1m z uwzględnieniem możliwości wykonania jednocześnie ze ścieżką rowerową od
strony północnej ulicy. Należy również uwzględnić zaprojektowanie dodatkowych studzienek
kanalizacji deszczowej, szczególnie na odcinku pomiędzy ul. Kochanowskiego a ul. Leśną.
Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję planu
zagospodarowania terenu zawierającą: - część opisowa zawierająca założenia techniczne do
projektowania; - część graficzna z lokalizacją elementów projektowanej infrastruktury tj. –
jezdnia, chodniki, parkingi, trasy rowerowe, miejsca postojowe, tereny zielone, oznakowanie
poziome i pionowe, doświetlenie przejść dla pieszych. Zadanie nr 4. Przebudowa nawierzchni
ul. Sikorskiego w Węglińcu (dz. nr 206) na odcinku od ul. Leśnej do stacji zlewnej- dł. ok.
384mb - droga gminna nr 103639D. Przy projektowaniu należy przyjąć wymagania jak dla
zadania nr 3. 2. Zakres opracowania dla każdego zadania obejmuje: 2.1.Projekt budowlany i
wykonawczy – opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935) - 6 egz. papierowe i 1 w wersji elektronicznej
(format PDF i DWG lub kompatybilna); 2.2. Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z
wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) – 3 egz. w
wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej (format PDF i ATH lub kompatybilna); 2.3.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana zgodnie z wymogami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
2013 poz. 1129) – 2 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej (format PDF); 2.4.
wykonanie i zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji z
uwzględnieniem etapowania robót - 2 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej
(format PDF). 2.5. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120, poz. 1126)- 2 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (format PDF) 3.
Dla każdego zadania osobno, Wykonawca jest zobowiązany do: 3.1. weryfikacji zakresu i
obszaru objętego projektem umożliwiająca realizację całego zadania, 3.2. uzyskania w formie
pisemnej zgód właścicieli terenu na budowę i umieszczenie urządzeń wodociągowych i
przyłączy, 3.3. uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych i innych map niezbędnych do
opracowania dokumentacji, w tym mapy do celów projektowych, 3.4. uzyskania warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej niezbędnych do realizacji
zadania, 3.5. uzyskania wypisów z ewidencji gruntów na teren objęty inwestycją wraz z
terenami będącymi pod jej wpływem, 3.6. uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci z
właścicielami istniejącego uzbrojenia, 3.7. uzyskania zgody zarządców dróg na umieszczenie
sieci w pasie drogowym (jeżeli wymagane, 3.8. uzyskania wypisu z planów
zagospodarowania przestrzennego terenów objętych przedmiotową inwestycją, 3.9. uzyskania
pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz archeologa ponieważ droga
znajduje się w strefie archeologicznej, 3.10. uzyskania uzgodnień niezbędnych w celu
uzyskania pozwolenia na budowę, 3.11. uzyskanie warunków geologiczno-górniczych (jeżeli
wymagane), 3.12. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (jeżeli wymagane), 3.13. uzyskanie wymaganych
uzgodnień i opinii ZUD, 3.14. przygotowanie kompletnej dokumentacji w zakresie OOŚ
(jeżeli wymagane), 3.15. złożenie dokumentacji do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót, 3.16.
przedłożenia Zamawiającemu projektów w wersji roboczej do uzgodnień w celu akceptacji
oraz dokonania ewentualnych korekt rozwiązań technicznych - uzgodnienia projektu muszą
odbyć się przed złożeniem projektu do uzgodnienia przez jednostki opiniujące, 3.17.
wskazane w dokumentacji projektowej materiały winny posiadać wszelkie wymagane
prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości, 3.18. Wykonawca zobowiązany jest bez
dodatkowego wynagrodzenia do aktualizacji kosztorysów na potrzeby udzielenia zamówienia
na roboty budowlane zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.
Wszystkie dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty. 5.
Wybrany Wykonawca ustali szczegóły dotyczące dokumentacji technicznej z Zamawiającym,
przed przystąpieniem do prac projektowych. 6. Wymaga się od Wykonawcy konsultowania z
Zamawiającym istotnych rozwiązań technologicznych mających wpływ na koszty robót
budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Wymaga się ustalenie szczegółów zakresu projektów z Zamawiającym. 7. Przy
opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy uwzględnić co następuje:
7.1. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu
w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację robót
budowlanych na jej podstawie; 7.2. Dokumentacja projektowa w swej treści nie może
określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję; 7.3. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i
funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii; 7.4. Proponowane
materiały i urządzenia należy opisać z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29-31
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych, bez
podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to projektant zobowiązany jest
do określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności. W razie wątpliwości i
pytań – na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane – dotyczących
parametrów technicznych materiałów wskazujących na jednego producenta, projektant jest
zobowiązany (na pisemne wezwanie zamawiającego) do wskazania co najmniej dwóch

producentów tych materiałów; 7.5. W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych
na wykonanie robót budowlanych materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn. o
parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej –
Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek
Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów i urządzeń; 7.6.
Zakres projektowy i zakres przedmiarów robót muszą być ze sobą tożsame. 8. Wspólny
Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 9. Warunki płatności: 9.1.Rozliczenie
następować będzie fakturami częściowymi dla każdego zadania odrębnie na następujących
zasadach: a) dla zadania nr 1,2,4 Wykonawca wystawi fakturę po uzyskaniu pozwolenia na
budowę lub potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na
budowę; b) dla zadania nr 3 Wykonawca wystawi fakturę częściową po złożeniu
dokumentacji do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
lub potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia robót, a fakturę końcową na kwotę minimum 10%
należnego wynagrodzenia, po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 9.2. Wartość umowy nie
może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita
przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy. 9.3.Faktura
powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP 615-18-08-660. 9.4.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT
do siedziby Zamawiającego wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem
bezusterkowego odbioru usług . 1. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca
zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią formularza
Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza
powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie
samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o
których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy,
stanowiącym Formularz Nr 6 do SIWZ. 2. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o
pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie
części zamówienia podwykonawcy), co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję
koordynatowa zespołu projektowego. 2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby
wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku
rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje
się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww.
czynności; 3) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży
zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie
trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wzór
oświadczenia, o którym mowa w niniejszym podpunkcie stanowi Formularz nr 7 do SIWZ. 4)
postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków
realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy – formularz nr 6 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

71322200-3

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: Tak
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: 1)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego 2) Zamówienia te
będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub zajdzie potrzeba
ich wykonania. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu
odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia.
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: 2019-06-28
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:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
1)wykonawca wykaże, że: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonuje usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa
zamówienia o wartości minimum 50 tys. każde, na opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej obejmującej przebudowę drogi wraz z infrastrukturą drogową. -w przypadku
oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą spełniać
łącznie. - w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie wartość wyrażoną w innej
walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty

w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego
postępowania. 2)wykonawca wykaże, że dysponuje : a) jedną osobą z uprawnieniami
budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z
2018r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014r. poz. 1278); b) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), c) jedną osobą z uprawnieniami
budowlanymi do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278),. Zamawiający uzna odpowiadające wyżej
wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać nieograniczony zakres. W przypadku
oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą spełniać
łącznie.
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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:

1) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności, 2) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
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:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez ten podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(wykaz zgodny z zapisami rozdziału IV pkt 2 ppkt 1 SIWZ - wzór wykazu stanowi Formularz
Nr 4 do SIWZ). 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( Formularz nr 5
do 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) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo do
podpisania oferty i jej załączników, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt. 2-3 rozdziału X SIWZ, o
ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
www.wegliniec.pl informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – bez
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia
stanowi Formularz Nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.

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 wniesie wadium w wysokości 3 000,00 zł przed upływem terminu składania
ofert, który został określony w rozdziale XI pkt 2 SIWZ, na cały okres związania ofertą. 2. W
zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: a) pieniądzu
(przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm. ) 3. W przypadku wnoszenia
wadium w formach, o których mowa w pkt. 2 lit. od b) do e) oryginał gwarancji/poręczenia
należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy
Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070, z
zaznaczeniem OPRACOWANIE DOKUMENTACJI kopię przelewu (wpłaty) proszę
dołączyć do oferty. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje w chwili uznania
(zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego, co oznacza, iż
wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do dnia oraz godziny
wyznaczonych jako termin składania ofert. 6. Dokument wniesienia wadium w formie
gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe za skutek okoliczności
określonych w ustawie Pzp. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt. 10. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1 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 pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Jeżeli
wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.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. 11.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało
wniesione w sposób nieprawidłowy.
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
Cena
60,00
Termin płatności 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
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. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z
późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1.1. zmiany przepisów prawnych istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy, 1.2. wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po
dacie zawarcia umowy, 1.3. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 1.4. odstąpienia na wniosek
Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia,
pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie
przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla
Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu
zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 1.5.
wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji
konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 1.6. jeżeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na
zasadach określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. 1.7. w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy
lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą
kandydata na kluczowe stanowiskokierownicze, 1.8. zmiana podwykonawcy na etapie
realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 2. W związku z
wskazanymi w ust. 1 pkt. 1.1.-1.8 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub
zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o
kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 3. Zmiany
postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej z wyłączeniem formy
dokumentowej, pod rygorem jej nieważności.
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: 2019-01-03, 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
>
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

