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Sobótka: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świdnickiej w Sobótce.
Numer ogłoszenia: 271526 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,
faks 071 3162123.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świdnickiej w
Sobótce..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świdnickiej w Sobótce,polegającego na budowie ciągu
oświetleniowego składającego się z trzydziestu dwóch słupów oświetleniowych o wysokości 10,0 m z wysięgnikiem
2 m i oprawami oświetleniowymi o mocy 100W. 3.1 Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty
przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do 1.zapewnienia
dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia trasy oświetlenia oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej, 2.opracowania dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, 3.wykonania przedmiotu zamówienia przy
pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poŜ. oraz
wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzieŜ, 4.zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym
zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 5.dostarczenia atestów oraz świadectw
jakości uŜywanych materiałów, 6.ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich
rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz
odpowiedzialności cywilnej. 3.2 Zakres zadania obejmuje -montaŜ szafki oświetleniowej typu SOP 3 w obudowie OP
58.2 FD -montaŜ i ustawienie 32 szt. słupów oświetleniowych o wysokości h równy 0,0 m, -montaŜ 32 szt.
wysięgników 2 m na słupach oświetleniowych, -montaŜ na wysięgnikach 32 szt. opraw oświetleniowych typu OU 5
100W z sodowymi źródłami światła, -montaŜ przewodów 3xDY 4 do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy, rury
osłonowe i wysięgniki, -montaŜ rur osłonowych na słupie, -kopanie zasypanie rowów dla kabli zasilających,
-wykonanie przewiertów sterowanych podłuŜnych mechanicznych dla rur o średnicy do 125mm pod zjazdami, w
sąsiedztwie drzew i przy zbliŜeniach z krawędzią jezdni, -wykonanie przewiertów mechanicznych dla rury rs o
średnicy 100 mm, -układanie kabli YAKXS 4 razy 35 w rurach i rowach kablowych, -wprowadzenie kabli YAKXS 4
razy 35 do złącza, rozdzielni i w słupy oświetleniowe -zarobienie kabla YAKXS 4 razy 35 -podłączenie przewodów
pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, -układanie bednarki, wprowadzenie bednarki do złącza,
rozdzielni i w słupy oświetleniowe, podłączenie bednarki pod zaciski, -badanie linii kablowej -pierwszy i następny
pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego, -obsługa geodezyjna, -opracowanie i wdroŜenie projektu organizacji
ruchu zastępczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa załącznik nr 1 do
SIWZ składająca się z następujących opracowań 1.Projekt budowlany składający się z części opisowej i części
rysunkowej w tym z projektu zagospodarowania terenu 2.Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiary będą stanowić podstawę do sporządzenia kosztorysów ofertowych.
Uwaga Przedmiar robót ma charakter wyłącznie informacyjny. Ilość jednostek przedmiarowych podanych w
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przedmiarze są orientacyjne, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w
jakiej okaŜe się to rzeczywiście konieczne, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na
specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie
materiałów i urządzeń równowaŜnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia uŜyte w przekazanej
przez Zamawiającego dokumentacji słuŜą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie
gorszych parametrach technicznych, uŜytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy
uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Wykonawca zapewnia materiały i
urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich
stosowanie. Materiały uŜyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2014 r., poz. 833 wraz z aktami wykonawczymi
i do powszechnego stosowania w budownictwie.Zaleca się, by kaŜdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w
miejscu budowy celem sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i
prac będących przedmiotem niniejszego postępowania, a takŜe uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do wyceny. 3.3 Roboty określone powyŜej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną
dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 3.4 Wszystkie prace objęte zamówieniem
naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.73.00-5, 45.11.21.00-6, 45.31.43.10-7, 45.31.61.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,PLN.
Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach 3.pieniądzu 4.poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pienięŜnym 5.gwarancjach bankowych 6.gwarancjach ubezpieczeniowych 7.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 Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm. Termin wniesienia wadium w pieniądzu
ustala się do dnia 29.08.2014 roku do godz. 10.00.Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy numer 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich,
Oddział w Sobótce w tytule przelewu prosimy wpisać wadium przetargowe sprawa GNiZP.271.17.2014 Budowa
oświetlenia ulicznego przy ul. Świdnickiej w Sobótce. Wadium wniesione w innej formie naleŜy załączyć do
oferty.Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2 do 5 SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u
Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert pok. nr 15, a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy
o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę naleŜy dołączyć jako załącznik
do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty naleŜy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który
po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o
przyjęciu wadium zostanie przesłane Wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie
uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 2 pkt.2 Ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy, na
podstawie art. 46 Ustawy.
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, jeŜeli przepisy prawa
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nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie
przeprowadzona w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2.posiadania wiedzy i doświadczenie do wykonywania zamówienia. Warunek ten zostanie
spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe iŜ w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub
wykonuje co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia
ulicznego o wartości minimum 150.000 zł brutto kaŜde. Zamawiający dokona oceny
spełnienia ww warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia
warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ na
czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednio wykwalifikowanym personelem,
w tym następującym personelem kluczowym,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tj. co najmniej jedną osobą, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im
równowaŜne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących.Wykonawca musi zagwarantować moŜliwość porozumiewania się w języku
polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i
instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia. Zamawiający dokona oceny
spełnienia ww warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia
warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadać
dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niŜ 150 tyś. zł PLN
oraz posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niŜ 300 tyś. zł
PLN. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie dokumentów
załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia nie
spełnia. 5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy.Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów
załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia nie
spełnia.Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do
oferty oświadczenia i dokumenty wskazane poniŜej. Ocena spełniania warunków
wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia.
Wykonawcy powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkładają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji
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niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
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 naleŜy przedłoŜyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą

wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca 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, naleŜy
przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zaparafowany wzór umowy wraz z wypełnionymi załącznikami nr 2 i 3 do umowy.

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: najniŜsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz
określa warunki takiej zmiany, tj a w przypadku zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, Ŝe osoby te będą
spełniały wymagania określone w SIWZ b gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu
umowy c ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności
wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji d w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT
Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy e z powodu osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie robót, na
które nie miał wpływu Wykonawcy f Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np powodują skrócenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia g przesunięcie terminu ze względu na wykonanie robót
dodatkowy na czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych, jeŜeli nie moŜliwe jest prowadzenie robót
równocześnie dodatkowych i podstawowych h Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany terminu realizacji umowy
w przypadku konieczności uzyskania czasochłonnych uzgodnień i opinii i Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej
umowie polegającą na zmianie terminu wykonania w następujących wypadkach zmiany spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczególności klęski Ŝywiołowe warunki atmosferyczne odbiegające od typowych,
uniemoŜliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów,epidemii stwierdzonej przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, strajku lub stanu
wyjątkowego, zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,innych przyczyn zewnętrzne
niezaleŜnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemoŜliwością prowadzenia prac lub wykonywania
innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
zgodnie z przepisami odrębnymi, wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leŜących po stronie
Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezaleŜnych przez Wykonawcę, działania siły wyŜszej, za którą uwaŜa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej
zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemoŜliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią, w
przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w powyŜej dotyczących terminu zakończenia
robót, moŜe on ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o okres trwania tych okoliczności. Zmiany
umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. Zmiany do umowy moŜe inicjować zarówno
Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis
zmiany i jej uzasadnienie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.sobotka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Sobótka,
ul. Rynek 1, 55 050 Sobótka..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2014 godzina

2014-08-14 09:25

6z6

file:///C:/Documents and Settings/epigora/Ustawienia lokalne/Temporar...

10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55 050 Sobótka.Sekretariat,parter budynku..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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