Zawiercie: Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji krytej pływalni przy
ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu poprzez montaż instalacji solarnej
Numer ogłoszenia: 239530 - 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie,
woj. śląskie, tel. 032 6724337, faks 032 6724337.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy Zawiercie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmniejszenie zużycia energii
cieplnej przy eksploatacji krytej pływalni przy ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu poprzez montaż
instalacji solarnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji krytej pływalni przy
ul. Pomorskiej 61 w Zawierciu poprzez montaż instalacji solarnej. Zakres robót dla całego
zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót: Inwestycja polega
na budowie instalacji solarnej na budynku krytej pływalni OSiR w Zawierciu, ul. Pomorska
61. Zakres robót obejmuje następujące prace budowlane wykonywane w podanej poniżej
kolejności: a) montaż kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni czynnej 109,2 m2 na
fabrycznych konstrukcjach wsporczych na dachu budynku (kąt nachylenia połaci - 2,86%); b)
montaż przewodów instalacji wraz z wpięciem projektowanej instalacji do istniejącej
instalacji oraz montażem zasobnika c.w.u. o pojemności 1000 l, naczyń przeponowych,
wymienników, sprzęgła hydraulicznego i pomp obiegowych; c) montaż instalacji
elektrycznej; d) montaż układów automatyki; e) wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność
instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej; f)
zaizolowanie izolacją cieplną wszystkich elementów instalacji, które jej wymagają; g)
zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych
budynku; h) uruchomienie układu. Budynek, w którym prowadzone będą prace wyposażony
jest w komplet instalacji sanitarnych oraz instalację elektryczną. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany, Informacja
BIOZ), przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej siwz). Przedmiot zamówienia opisany dokumentacją projektową,
przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w

żadnej mierze nie ogranicza wykonawców i dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów budowlanych równoważnych
pod warunkiem, iż oferowane wyroby będą o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych (w przypadku układu
solarnego przede wszystkim: pow. czynna, odzysk ciepła, ciężar jednostkowy, sprawność
obliczona w stosunku do nasłonecznienia określonego w projekcie budowlanym /zał. Z-1, s.2
- Bilans energetyczny symulacji/), spełniające odpowiednie normy wskazane w dokumentach
odniesienia przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca winien udokumentować
równoważność swojej oferty, poprzez załączenie do oferty wykazu wyrobów budowlanych
oraz wszelkie dokumenty dotyczące oferowanych materiałów budowlanych równoważnych, z
których jednoznacznie i bezspornie wynika, że oferowane wyroby są o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w
doniesieniu do materiałów budowlanych określonych przez zamawiającego. Złożone przez
wykonawcę dokumenty poświadczające równoważność posłużą zamawiającemu do
dokonania oceny, czy złożona oferta jest równoważna, a jeśli nie, będą stanowić podstawę do
odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako
oferta której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonane przez siebie
roboty na okres 36 miesięcy, oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania
przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji udzielonej
zamawiającemu przez wykonawcę na dostarczone i wbudowane przez niego materiały jest
równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, jednak nie krótszy niż 36
miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 09.33.20.00-5, 09.33.11.00-9,
45.31.11.00-1, 45.31.71.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany
wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania
ofertą, zgodnie z postanowieniami punktu VIII SIWZ i może być wnoszone w jednej lub
kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zawierciu KONTO: 65 1050 1591 1000 0008 0065 2364 z dopiskiem:
Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji krytej pływalni przy ul. Pomorskiej
61 w Zawierciu poprzez montaż instalacji solarnej. Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 4. Jeżeli wykonawca
wnosi wadium w: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 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.) wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał
gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego
zwrot zgodnie z ustawą Pzp. 5. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt VIII
ust. 4 SIWZ musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych. W szczególności 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 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt VI SIWZ lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI


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,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Wykonawca
składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty
budowlane swoim zakresem obejmujące wykonanie systemów solarnych na
bazie kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej pakietu solarnego co
najmniej 80 m2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o
złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia - nie



spełnia. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ oraz wykazu wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający
wykonanie robót budowlanych określonych powyżej z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencji). Wzór wykazu znajduje
się w załączniku nr 3 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z
Wykonawców
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Wykonawca
składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy,którzy dysponują lub
będą dysponowali osobami, które będą wykonywać zamówienie,
posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający, określając wymogi w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394).
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą
oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia - nie spełnia. W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda złożenia: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz
wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które
będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku



określonego powyżej. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SWIZ.
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać
zamówienie posiadają wymagane uprawnienia. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej
jeden z Wykonawców.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 złotych (słownie
złotych: dwieście tysięcy). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w
oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia
- nie spełnia. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu Zamawiający żąda złożenia: oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 złotych (słownie:
dwieście tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców

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, należy przedłożyć:
 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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 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 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



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

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, jeżeli 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 niż 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

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

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


inne dokumenty
certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodności z normą
PN - EN 12975-1: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory
słoneczne - Czesc 1: Wymagania ogólne, którego integralną częścią powinno być
sprawozdanie z badan kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN 12975 -2 wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze, lub europejski
certyfikat na znak SOLAR KEYMARK nadany przez jednostkę certyfikującą, lub
dokument równoważny

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Druk Formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2)
Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów
robót stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji; 3) Dowód wniesienia wadium; 4)
Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony
na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału
podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu). 5) Jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w pkt III.3.2) ogłoszenia o zamówieniu, a także określonych w pkt III.3.4)
ogłoszenia o zamówienu - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór
stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przewiduje
możliwość istotnych zmian postanowień umowy w przypadku: 1) uzasadnionej zmiany
terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: a) zaistnienia konieczności
wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych - o czas prowadzenia tych robót, b) zawieszenia robót przez
Zamawiającego, c) siły wyższej. 2) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy; 3) zmiany
technologii prowadzenia robót w przypadku robót zabezpieczających, towarzyszących lub
odtworzeniowych w sytuacji zagrożenia katastrofą budowlaną, a także zdrowia lub życia oraz
mienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.osir.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zawierciu, ul. Moniuszki 10, 42 - 400 Zawiercie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 25.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, ul.
Moniuszki 10, 42 - 400 Zawiercie.
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: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2011 r..
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

