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Powiat Gryfiński: Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój – Białęgi
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

 
 
Ogłoszenie nr 538657-N-2019 z dnia 2019-04-18 r. 
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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: Powiat Gryfiński, krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul.

Sprzymierzonych  4 , 74-100  Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 045 000, e-

mail starostwo@gryfino.powiat.pl, faks 914 163 002. 

Adres strony internetowej (URL): www.gryfino.powiat.pl 

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)

Tak 

www.bip.gryfino.powiat.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.bip.gryfino.powiat.pl
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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: 

forma pisemna 

Adres: 

POWIAT GRYFIŃSKI, UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

 

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: Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój –

Białęgi 
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Numer referencyjny: ZD.272.8.2019.MW 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny

Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 3.1. Przedmiotem zamówienia

jest zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój - Białęgi”. Zadanie obejmuje

przebudowę jezdni wraz z budową zjazdów, na odcinku o długości 750mb, która leży w ciągu drogi

powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:

- przebudowę jezdni drogi, poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wykonanie podbudowy i nowej

nawierzchni na poszerzeniach; - poszerzenie szerokości jezdni do 5,0m; - budowę zjazdów do pól; -

wykonanie obustronne poboczy. 3.2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: 3.3.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację projektową i

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: - Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża drogowa; - Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar; -

Załącznik nr 11 do SIWZ – Dokumentacja techniczna; 3.4 Informacje szczegółowe: 1) Dalszy opis

przedmiotu zamówienia wraz z technologią wykonania robót budowlanych określony został w

dokumentach opisanych w punkcie 3.3. SIWZ. 2) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty

Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia: a) sprawnej organizacji i
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zagospodarowania zaplecza budowy, b) zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż., c) w

przypadku korzystania z podwykonawców koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną

odpowiedzialność, d) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad

personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, e) prawidłowego prowadzenia dokumentacji

budowy, f) przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania

przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz właściwe deklaracje zgodności z

obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, ww. dokumenty na żądanie Zamawiającego

dostarczy przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie

posiadających ważnych certyfikatów, g) wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi

i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zalecaniami inspektora nadzoru Zamawiającego, oraz

zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z

pozostałymi załącznikami, h) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku

terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które

Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3) W trakcie realizacji przedmiotu

zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych,

prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które

mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. 4) Zamawiający wymaga, aby roboty

budowlane były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu

ruchu drogowego i pieszego, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca na minimum 3

dni przed rozpoczęciem robót, zawiadomi mieszkańców o terminie i zakresie robót wykonywanych w

tym czasie, zamieszczając informację w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia w

miejscach posesji. Wykonawca zobowiązany jest również do zamieszczenia w prasie lokalnej i na

portalach społecznościowych informacji o planowanej inwestycji ze wskazaniem schematu objazdów. 5)

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zobowiązany jest do oznakowania oraz

zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót na czas ich realizacji, na podstawie sporządzonego na własny

koszt i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu. 6) Załatwienie wszystkich formalności i

kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót. 7)

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych zakupionych

przez siebie. 8) Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą (zgodną z wymogami

zawartymi w STWiOR), aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu i koszty z tym związane

leżą po stronie Wykonawcy robót. 9) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w czasie 6 godzin od

ujawnienia awarii lub powzięcia wiedzy przez Wykonawcę o awarii na istniejących urządzeniach

wodociągowych wywołanych lub związanych z pracami Wykonawcy w sposób bezpośredni lub pośredni,
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w tym w szczególności nie zachowania szczególnej staranności i ostrożności w czasie prowadzenia robót

w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących urządzeń wodociągowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo

do zastępczego usunięcia awarii na koszt Wykonawcy w przypadku braku podjęcia robót związanych z

usuwaniem awarii przez Wykonawcę w ciągu 3 godzin od powzięcia wiedzy o wystąpieniu awarii. 10)

Materiały pochodzące z rozbiórki elementów dróg Wykonawca przetransportuje na własny koszt i

zagospodaruje we własnym zakresie, z wyjątkiem destruktu bitumicznego, który należy wbudować w

pobocza, zgodnie z poz. 16 TER. 11) W trakcie prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do

zapewnienia ciągłej dostawy wody, energii oraz odbiorów nieczystości ciekłych i umożliwienia odbioru

nieczystości stałych jeśli jego prace będą miały wpływ na możliwość realizacji w/w dostaw/usług. 12)

Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty. 13) Do wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach

technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i

dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby

budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004

r. o wyrobach budowlanych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. 14) Wykonawca ma

obowiązek przedstawienia dokumentów, potwierdzających, że wbudowane materiały zgodne są z

obowiązującymi normami i przepisami prawa. 15) Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego

podczas odbioru końcowego robót (2 kpl. w formie pisemnej trwale spięte oraz 2 kopie zapisane na

nośniku CD) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a w szczególności: a) protokoły z

badania materiałów, b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania

przedmiotu zamówienia, c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu

zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie

realizacji zadania, d) projekt powykonawczy, e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (zgodną z

wymogami w STWiOR), f) pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót. g)

protokół z przeglądu zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wszystkie dokumenty o

których mowa powyżej (lit. a-g) mają być uporządkowane, a ich wersja papierowa ma być tożsama z

wersją zapisaną na nośniku CD (taka sama numeracja i nazewnictwo). 16) Podczas realizacji inwestycji

Wykonawca udostępni Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru wgląd w materiały budowlane, które będą

użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. 17) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania,

opracuje w 2 egzemplarzach Program Zapewnienia Jakości (PZJ), który będzie musiał być zatwierdzony

przez Inspektora nadzoru i przekazany dla Zamawiającego. 18) Po stronie Wykonawcy leży prowadzenie

dokumentacji audiowizualnej z realizacji inwestycji (przed rozpoczęciem robót i w ich trakcie) w

odstępach tygodniowych w ilości niezbędnej w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być

szczegółowo opisane ( z automatycznym datownikiem) i z archiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik
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DVD lub CD – w ilości 2 egz.). 19) Po zakończeniu przez Wykonawcę robót objętych niniejszym

zamówieniem, w przypadku chęci wykonania przyłączy infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez

„osoby trzecie”, Wykonawca zostanie zwolniony z udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na odcinku,

na którym prace te będą wykonywane. Na takim obszarze gwarancja będzie obowiązywać inwestora lub

Wykonawcę tych prac. 3.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 3.6. Zamawiający nie

przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w podziale na części. 3.7. Ewentualne podane w opisach

nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.), a mają jedynie za zadanie

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza

rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego,

wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki

handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz

dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i

technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których

poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót

mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i

urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem

oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne

produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych

decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane

decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie

wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania

równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w

jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w

ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia

ofert zawierających produkty równoważne. 3.9. Na cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli

Zamawiającemu gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót i

podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru lub więcej – w przypadku chęci uzyskania przez Wykonawcę

dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów oceny ofert tj. gwarancja (rozdział

13 pkt 13.1. SIWZ). Okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 3.10.



18.04.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=418a5ad5-e135-413f-8da4-c594220b9b5c

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=418a5ad5-e135-413f-8da4-c594220b9b5c 8/19

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  czynności związane

z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego tj. m.in.: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, frezarka,

rozkładarka mas bitumicznych;  czynności związane ze sporządzaniem sprawozdań, rozliczeń

finansowo – rzeczowych. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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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: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: a)

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na

wartość nie niższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych). 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą

minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj., że: w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli dwie roboty

budowlane polegające na budowie lub/i przebudowie drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej o

wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł (z VAT) Wykonawca nie może sumować wartości kilku

robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W

niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane,

odpowiadające przedmiotowi zamówienia, do kierowania robotami w specjalności drogowej określone

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

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. 5 pkt 1 PZP. W przypadku składania oferty wspólnej ww.

dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

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: 

Dokumenty dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej: 1) dokument potwierdzający, że

wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o

wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
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budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał dwie roboty

budowlane polegające na budowie lub/i przebudowie drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej o

wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł (z VAT). Wykonawca nie może sumować wartości kilku

robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania oferty

wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje następującymi osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, odpowiadające

przedmiotowi zamówienia, do kierowania robotami w specjalności drogowej określone przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Wykaz należy przygotować

zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają

jeden w/w wykaz). 3) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy

lub kadry kierowniczej wykonawcy. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A

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) dokumenty składane przez wszystkich wykonawców a) formularz ofertowy przygotowany zgodnie

z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) kosztorys ofertowy wypełniony zgodnie z przedmiarem robót

stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw

do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1

pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 4 ustawy Pzp przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do

SIWZ; e) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi



18.04.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=418a5ad5-e135-413f-8da4-c594220b9b5c

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=418a5ad5-e135-413f-8da4-c594220b9b5c 12/19

wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ; f) pełnomocnictwo do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

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 

8.1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium

w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 8.2. Wadium może być wniesione w

jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu 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. 8.3.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 – konto BGŻ nr 27 2030 0045 1110 0000

0194 1850 z adnotacją na blankiecie przelewu: „Wadium – „Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-

Zdrój - Białęgi”. 8.4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej,

gwarancji ubezpieczeniowej lub 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, należy w formie nienaruszonego oryginału dołączyć do oferty. 8.5. Z treści

wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub 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, powinno

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie

związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie

ograniczać w jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

Zamawiającego wypłatę wadium Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione i na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp odrzuci ofertę wykonawcy. 8.6. W przypadku składania przez

Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczeń o których mowa w punkcie 8.2. niniejszej SIWZ,

gwarancja/poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
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następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin

ważności gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.6.1. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę

wadium w formie niepieniężnej, jako Beneficjenta należy oznaczyć Powiat Gryfiński, ul.

Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino. 8.7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą,

poczynając od daty składania ofert. 8.8. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi być wniesione

przed upływem terminu składania ofert. 8.9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli

w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.10. Wykonawcy,

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy. 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania,

jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawiającego. 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł

wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. 4) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory

wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego. 8.11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

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

Pzp, 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. 8.12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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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:

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

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: 
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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: 
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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

okres gwarancji 20,00

kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia 20,00

 

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: 
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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: 
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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. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do

niniejszej umowy polegających na: a) zmianie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; b)

zmianie wynagrodzenia umownego; c) zmianie osób wymienionych w formularzu ofertowym

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy; d) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy. 2.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa, jeżeli: a) nastąpi zmiana stanu prawnego

lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej

umowy; b) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych

lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy. 3.

Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w przypadku gdy nastąpi konieczność zmiany

zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, konieczność uwzględnienia

wpływu innych przedsięwzięć działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku

Wykonawca przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o średnie ceny materiałów,

sprzętu, transportu i robocizny oraz średnie koszty narzutów publikowane w wydawnictwie

„Sekocenbud” dla kwartału, w którym kalkulacja będzie sporządzana lub/i innych ogólnie stosowanych

katalogach. 4. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w następujących

przypadkach: a) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań

powiązanych z przedmiotem umowy b) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących

przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 5. Zmiana polegająca na

zmianie osób, wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku

załączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia,

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą posiadać

doświadczenie zgodne z kryterium oceny ofert. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog

zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do

wyrażenia takiej zgody. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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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: 2019-05-06, godzina: 10:30, 

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 

> Polski 

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

 

 

 

 


