
Sobótka: Rozbudowa systemu teleinformatycznego i elektrycznego w

Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce w ramach projektu pt.: -Rozbudowa

infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7

gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług

dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin:

Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków,

Sobótka, śórawina- współfinansowany przez Unię Europejską z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -

2013

Numer ogłoszenia: 61863 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010

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: Rozbudowa systemu teleinformatycznego i

elektrycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce w ramach projektu pt.: -Rozbudowa infrastruktury

teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności

elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów

Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, śórawina- współfinansowany przez Unię Europejską z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest

wykonanie robót teleinformatycznych i elektrycznych wewnętrznych w zakresie instalacji logicznej - komputerowej

(okablowanie strukturalne dla instalacja informatycznej i telefonicznej) oraz elektrycznej w zakresie zasilania 230Vw

budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce do wykonania w ramach zadania pn. Rozbudowa systemu

teleinformatycznego i elektrycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce. Szczegółowy zakres robót do wykonania

określony jest w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarze

robót opracowanej przez Zespół Usług Technicznych PROBUD w Wałbrzychu. Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ.

Pomieszczenia Urzędu znajdują się w dwóch sąsiadujących budynkach, połączonych ze sobą przejściem

komunikacyjnym na poziomie parteru. Budynek główny jest obiektem czterokondygnacyjnym z poddaszem

uŜytkowym. W poziomie przyziemia pomieszczenia piwnice częściowo wykorzystywane są na archiwa. Pozostałe
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pomieszczenia pełnią funkcje biurowe. Istniejące instalacje logiczne sieci logicznej - komputerowej wykonane w kat.

5 i niŜszej nie odpowiadają wymogom normatywnym transmisji danych. Ponadto sieć powinna być zmodernizowana

celem poprawy funkcjonalności skuteczności działania Urzędu. Opracowanie projektowe przewiduje wymianę całej

instalacji logicznej - komputerowej w zakresie okablowania i punktów dystrybucyjnych. Urządzenia i sprzęt

komputerowy pozostają bez zmian. Sieć logiczna instalacji komputerowej winna spełniać następujące wymagania:

1)Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E

(wydajność całego systemu); 2)Okablowanie poziome ma być prowadzone nieekranowanym kablem kategorii 6 o

paśmie przenoszenia 250MHz, w niepalnej osłonie LSZH (średnica Ŝyły 23AWG, średnica przewodnika 5,7mm);

3)Okablowanie poziome ma być zrealizowane w oparciu o moduł gniazda nieekranowany RJ45 min. kat. 5e,

4)Zgodnie z wymaganiami norm kaŜdy 4 - parowy kabel ma być trwale zakończony na nieekranowanym module

gniazda RJ45 umieszczonym w gnieździe od strony uŜytkownika oraz złączu IDC na panelu krosowym w szafie;

5)Punkt końcowy PEL oparty został na prostej płycie czołowej z moŜliwością montaŜu dwóch modułów gniazda RJ45

w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45) w systemie podtynkowym. System powinien zostać wykonany zgodnie z

obowiązującą normą EN 50173-x. Równolegle z instalacjami teleinformatycznymi wykonana ma zostać nowa sieć

zasilająca 230V. W zakresie instalacji elektrycznych wykonana ma być wymiana linii zasilających, oprzewodowania,

osprzętu i gniazd wtykowych, łącznie z rozdzielnicami elektrycznymi - w celu zapewnienia właściwych parametrów

pracy instalacji oraz zapewnienia środków obowiązującej ochrony przeciwporaŜeniowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje moŜliwość skorzystania z prawa do udzielania zamówienia uzupełniającego

zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3,

45.45.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

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: 3.000,- PLN.

Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pienięŜnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala

się do dnia 12.04.2010 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 ZP.341-04/2010). Wadium wniesione w

innej formie naleŜy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2) ÷ 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. 4 Ustawy. Zwrot wadium nastąpi

zgodnie z regulacjami Ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI
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Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

tj. posiadają koncesje na wykonanie sieci komputerowej;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum dwie roboty

budowlane polegające na wykonaniu sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej do 1 kV

o wartości min. 100 tyś. zł kaŜda;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

(1)tj. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną personelem, w tym następującym personelem

kluczowym: a)kierownik budowy, robót elektrycznych - uprawniona do kierowania robotami

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; b)monterzy

z uprawnieniami wykonawczymi do 1 kV

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

tj. posiadać dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niŜ 300

tyś. zł (PLN) oraz posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe

wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą

niŜ 500 tyś. zł (PLN).

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy

przedłoŜyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca

wykonania  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  Ŝe  roboty  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 dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową  wykonawcy,  wystawioną  nie  wcześniej  niŜ 3  miesiące  przed  upływem terminu
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składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert

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

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego

zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania

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

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, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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,  a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 ubezpieczenie 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

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

4-8  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niŜ  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  niŜ  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  potencjał  innych podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,

przedkłada  takŜe  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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JeŜeli 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,

Ŝe:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wcześniej  niŜ 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 niŜ

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

ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

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

oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę

na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj. w przypadku zmiany osób

realizujących zadania pod warunkiem, Ŝe osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; gdy zmianie uległy

przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w

przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji w przypadku

zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę wartości umowy 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;

przesunięcie terminu ze względu na wykonanie robót dodatkowy na czas niezbędny na wykonanie robót
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dodatkowych, jeŜeli nie moŜliwe jest prowadzenie robót równocześnie (dodatkowych i podstawowych); z powodu

osób trzecich nieumoŜliwiające wykonanie robót, na które nie miał wpływu wykonawcy; 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, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie

odbiorów, - epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, strajkiem lub stanem

wyjątkowym, - 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 niezawinionych przez

Wykonawcę. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w powyŜej dotyczących terminu

zakończenia robót moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o okres trwania tych okoliczności.

Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. Zamawiający przewiduje moŜliwość

przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji poszczególnych zakresów robót ze względu na okoliczności niezaleŜne od

Zamawiającego, w szczególności ze względu na przedłuŜenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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,

pok. nr 4 ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina

10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1 w Biurze Obsługi Klienta (parter budynku).

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu -Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na

obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla

mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie,

Kobierzyce, Mietków, Sobótka, śórawina- współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

2007 - 2013.

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: tak
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