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Janowice Wielkie: Odbudowa drogi wraz z murem oporowym w 

miejscowości Janowice Wielkie dz.637/1 na długości 500 m w km 

od 0,222 do 0,722 [powódź lipiec 2012 r] 

Numer ogłoszenia: 129588 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowice Wielkie , ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, tel. 075 7515124, faks 

075 7515124. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.janowicewielkie.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi wraz z murem oporowym w miejscowości Janowice 

Wielkie dz.637/1 na długości 500 m w km od 0,222 do 0,722 [powódź lipiec 2012 r]. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót 

budowlanych polegających na : Odbudowa drogi wraz z murem oporowym w miejscowości Janowice Wielkie dz.637/1 na długości 

500 m w km od 0,222 do 0,722 [powódź lipiec 2012 r] Projektowana droga jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników. 

Parametry przyjęte do projektowania drogi: szerokość jezdni 3,00 - 5,00 m, nawierzchnia bitumiczna, dwuwarstwowa 7+5cm, 

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm wraz z warstwą odsączającą z piasku średnioziarnistego gr. 15cm pochylenie poprzeczne 

nawierzchni jezdni jednostronne od 2% do 3%, powinno zapewnić sprawny spływ wód opadowych i roztopowych do projektowanych 

ścieków wzdłuż jezdni lub na pobocze gruntowe wzmocnione kruszywem łamanym, obramowanie nawierzchni z opornika 

betonowego - obustronnie, pobocze gruntowe wzmocnione kruszywem łamanym o szerokości 0,50 -0,75cm Zagospodarowanie 

terenu pasa drogowego nie ulega zmianie. W ramach przebudowy zostanie przebudowana konstrukcja nawierzchni jezdni. Ze 

względu na plany Inwestora związane z budową w przyszłości kanalizacji sanitarnej, która ma się znajdować po lewej stronie pasa 

drogowego ul. Chłopskiej podczas tyczenia krawędzi jezdni należy trzymać się prawej krawędzi, odsuwając się 0,50m od istniejących 

ogrodzeń, podmurówek czy murów. W ramach robót zostanie przebudowana konstrukcja nawierzchni jezdni, poprzez korytowanie na 

głębokość ok 45cm, wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża, ułożenie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego, 

następnie ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm oraz dwóch warstw bitumicznych : warstwy wiążącej gr. 7cm 

oraz warstwy ścieralnej o grubości 5cm. Szerokość jezdni od 3,00 do 5,00m. Dodatkowo zaprojektowano w km od 0+135,56 do km 

http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2414


0+259,71m 0+434,00 mijankę długości 20,00m na pełnej szerokości plus skosy 1:2 o konstrukcji jak wyżej Pobocza gruntowe poza 

obramowaniem zaprojektowano utwardzić kruszywem łamanym 0-31,5mm na szerokości 0,50 - 0.75m i grubości 10cm. Dla 

sprawnego odprowadzenia wód powierzchniowych z nawierzchni zaprojektowano spadków poprzecznych 2% odprowadzające wody 

opadowe na gruntowe pobocza a dalej na tereny zielone. Zaprojektowano również remont istniejących przepustów pod droga, które 

odbierają wody opadowe i roztopowe z istniejących rowów, skarp: remont istniejącego przepustu fi 400 w km 0+224,35 L=6,00m 

remont istniejącego przepustu fi 400 w km 0+288,83 L=6,00m remont istniejącego przepustu fi 400 w km 0+463,53 L=6,0 

Powierzchnia elementów podlegających przebudowie: jezdnia, mijanki, zjazdy = 1601,25m 2 pobocza utwardzone kruszywem = 

745,50m 2 , tereny zielone / trawniki = 800,00m 2 , Długość zabudowanych elementów liniowych: oporniki = 1020,00 m, Długość 

odcinka ulicy Chłopskiej projektowanej do przebudowy w zakresie opracowania wynosi 500,00 m. Teren, na którym projektowana jest 

przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Projektowane 

zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

drogi i jej otoczenia. Przedsięwzięcie ze względu na wielkość ( długość drogi 500,00m) oraz rodzaj robót budowlanych w tym 

odbudowa z przebudową zniszczonej i uszkodzonej drogi w wyniku powodzi nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.26-9, 45.23.31.42-6. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN. Wadium należy 

wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie zgodne z treścią 

załącznika nr 1 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum trzy (3) 



zamówienia, każde polegające na wykonaniu remontu, budowie lub przebudowie drogi asfaltowej o całkowitej długości min. 

0,5 km i całkowitej wartości jednego zadania min. 500 000,00 złotych brutto wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały 

wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych 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 (w tym 

długość dróg) i wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących i prawidłowo ukończone tj.: poświadczeń, lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. W wykazie należy 

wykazać jedynie te roboty, które potwierdzą spełnienie warunku, w tym informację o robotach niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie. Wykaz powinien obejmować roboty w ilości i o zakresie wymaganym przez Zamawiającego, dla 

udokumentowania stawianych warunków. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o warunek zostanie za spełniony jeżeli: Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu musi posiadać sprzęt, który 

został wymieniony w dokumentacji technicznej (w szczególności w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), aby 

umożliwiał wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaprojektowaną technologią robót. Na potwierdzenie spełniania 

powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 1 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie 

z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; - dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, opisanego w 

dokumentacji technicznej do przetargu zgodnie z zaprojektowaną technologią robót, tj. w szczególności dysponować 

osobami kadry technicznej pełniącymi funkcję operatorów maszyn i sprzętu, którzy posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca 

jest zobowiązany złożyć oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 1 do SIWZ. Jeżeli wskazane wyżej osoby są 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa 

krajowego możliwe jest uzyskanie przez te osoby decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). W przypadku wspólnego ubiegania się 

dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz 

łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w 

imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: - informację banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy w wysokości 500.000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - opłaconą polisę od wszelkich ryzyk na kwotę minimum 

500.000,00 PLN, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli wykonawca, 



wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w pkt. 9.2.2., zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z 

tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w przypadku warunków, o których mowa w niniejszym 

punkcie - żąda od wykonawcy przedstawienia zamawiającemu, w odniesieniu do tego podmiotu, dokumentów 

wymienionych w punkcie 9.1.5. w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 9.2. Na podstawie art. 44 u.p.z.p. Wykonawca 

wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 

ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 



 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 

lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, 

które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 

której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 



upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 

której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - termin gwarancji - 5 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2414 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 

Janowice Wielkie.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 godzina 09:00, miejsce: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie, 58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 

pokój nr 15, II piętro (sala konferencyjna), Polska. 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 

 


