
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: „Wykonanie w budynku

PWSIiP w Łomży, położonym przy ul. Wiejskiej 16, budowlanych robót modernizacyjnych”

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 

Ogłoszenie nr 534915-N-2018 z dnia 2018-03-22 r. 



Nie

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

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: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,

krajowy numer identyfikacyjny 45120274000000, ul. ul. Akademicka  14 , 18400   Łomża, woj.

podlaskie, państwo Polska, tel. 862 155 953, e-mail emichalak@pwsip.edu.pl, faks 862 156 601. 

Adres strony internetowej (URL): www.pwsip.edu.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: Inny (proszę określić): 

Uczelnia publiczna

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.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.pwsip.edu.pl

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: 

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2012 r - Prawo pocztowe

( tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 11130 lub osobiście, za pośrednictwem posłańca. 

Adres: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400

Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza)



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: „Wykonanie w budynku PWSIiP w Łomży,

położonym przy ul. Wiejskiej 16, budowlanych robót modernizacyjnych” 

Numer referencyjny: KZp.2730.4.18 

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowlanych robót modernizacyjnych w



budynku Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w Łomży, który jest

budynkiem podlegającym ochronie konserwatora zabytków polegających na wykonaniu „Montażu

dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych na klatce schodowej Akademickiego Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w Łomży, położonego przy ul. Wiejskiej 16 wraz z niezbędnym

remontem i przebudową elementów tej klatki”. Zakres robót obejmuje: • niezbędne roboty rozbiórkowe

m/n balustrad, ścianek, • wykonanie fundamentu pod szyb podnośnika, • zmianę szerokości biegów

schodowych, • montaż szybu samonośnego, • wymianę balustrad schodowych, • wymianę okładzin

biegów i spoczników schodowych, • wykonanie niezbędnych elementów instalacji elektrycznej. Dokładny

zakres robót opisany jest w Projektach budowlano – wykonawczych dotyczących zamówienia,

składających się z rysunków technicznych, przedmiarów robót oraz z ich specyfikacji wykonania i

odbiorów robót budowlanych. Dokumenty te stanowią odpowiednio załączniki: a) Dokumentacja

projektowa (załącznik nr 7 do SIWZ), b) Przedmiar robót ( załącznik nr 8 do SIWZ), c) Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 9 do SIWZ). 2. Zaleca się przeprowadzenie wizji

lokalnej miejsca wykonywanych robót celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do

przygotowania oferty i zawarcia umowy. W trym celu należy się skontaktować z osoba wskazaną do

kontaktu. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nie rozpoznania lub mylnego

rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych robót. 3. Zmawiający

informuje, że budynek Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest budynkiem, w którym

prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Dlatego też wszelkie prace budowlane, do zakończenia roku

szkolnego 2017/2018 (15 czerwca 2018r) mogą być prowadzone jedynie w godz. 16.00 – 22.00 oraz w

wybrane- wskazane przez Zamawiającego soboty. 4. Wymagania jakościowe i materiałowe. 1) Do

wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią

jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach i

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 2) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a

następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod

warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 3) Zabrania się

stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca ma obowiązek

posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na

zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 4) Tam gdzie

w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiałów i urządzeń należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające

standardy, wygląd i wymagania techniczne, a zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza



materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące

od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą

odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i

stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały, urządzenia i

rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału,

urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej: tej samej

wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, o parametrach

technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, a także muszą

być: kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, spełniać te same funkcje, spełniać

wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do

stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Zaproponowane materiały równoważne będą

akceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru i Projektanta. Ciężar udowodnienia, że

materiał (wyrób) urządzenie jest równoważne w stosunku do określonego przez Zamawiającego,

spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przed zastosowaniem takich materiałów

(wyrobów) urządzeń musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne,

wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby), urządzenia do

stosowania w budownictwie i użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one

rzeczywiście równoważne. 5. Warunki wyceny i rozliczenia wykonanych robót 1) Cenę ofertową brutto

(wraz z podatkiem VAT) należy obliczyć w oparciu o załączoną specyfikację techniczną, dokumentację

projektową, wytyczne i zalecenia określone w niniejszej SIWZ oraz zakres robót wynikający z własnej

kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją oraz wnioski wynikłe

po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. Załączony przedmiar robót jest

jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający

przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z

realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów

związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących

mieć wpływ na koszty. 3) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu

zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w

umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty jakie z technicznego punktu widzenia są

konieczne do prawidłowego wykonania i oddania przedmiotu. 4) Wykonawca ma obowiązek ustalenia

prawidłowej stawki podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia w wysokości, która wynika z



przepisów prawa podatkowego - ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U.

z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Do badania oferty i rozliczeń w trakcie realizacji umowy służyć będzie zgodnie

z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazana przez Wykonawcę cena oferty brutto. 5) Wszystkie ceny określone

przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 6. Wymóg

zatrudnienia w stosunku pracy. 1) Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby

przez cały okres realizacji robót Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę

wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem prac stanowiących

przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu

zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji

projektowej. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, jak również innych funkcji

polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazane w punkcie 6 ppkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności

do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i

dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W

trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób



zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego

oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres

rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 ppkt 1)

czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary

umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w

punkcie 6 ppkt 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa

pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli

przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: kody

główne: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45310000-3 Roboty

instalacyjne elektryczne, kody pomocnicze:45111300-1 Roboty rozbiórkowe,45223500-1 Konstrukcje

z betonu zbrojonego, 45313100-5 Instalowanie wind, 45442100-8 Roboty malarskie, 8. Zamawiający

nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości

składania ofert wariantowych. 10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy

ramowej. 11.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust.1 pkt.6

ustawy Pzp. 12. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub

całości zamówienia Podwykonawcom: a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości

niniejszego zamówienia Podwykonawcom. b) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować

przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w

ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę



firm Podwykonawców. c) W związku z wykonywaniem robót w miejscu podlegającym bezpośredniemu

nadzorowi Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonywania Zamówienia Wykonawca

zobowiązany jest do podania: nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i

osób do kontaktu z nimi (o ile informacje te są znane), zaangażowanych w roboty. Wykonawca

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także zobowiązany jest do przekazania informacji na

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót

budowlanych. d) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia

wykonania części zamówienia Podwykonawcy. e) Powierzenie wykonania części zamówienia

Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45310000-3

45111300-1

45223500-1

45313100-5

45442100-8

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: 2018-08-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy, to w tym okresie), minimum 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100 000.00

zł brutto obejmującą montaż windy lub podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane

należycie. 2) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponował następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: a) Kierownikiem budowy –

minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające



wykonywanie tych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają

uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz

posiadający uprawnienia do prowadzenia prac przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru,

zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) b) Kierownikiem robót w specjalności

instalacji elektrycznych – minimalne wymagania; posiadający uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające

wykonywanie tych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają

uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia, 

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: 1) Ocena spełniania warunku , o którym mowa w ppkt.1), nastąpi na

podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, o którym mowa w

Rozdziale VI pkt.1.1 SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt.1.2

SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu (załącznika nr 5 do SIWZ)

należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie

oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa 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. W przypadku wskazania wartości robót w walucie innej niż w złotych polskich,

Zamawiający dokona przeliczenia wartości brutto tych robót na polskie złote według Tabeli kursów

średnich walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert. 2) Ocena

spełniania warunku, o którym mowa w ppkt.2), nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia

zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, o którym mowa w Rozdziale VI pkt.1.1 SIWZ, które stanowi

wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na

podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt.1.3 SIWZ, złożonego na wezwanie

Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona tj. wykazu osób.



Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza uprawnienia

budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.

1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a

ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725). Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji

kierowników robót ww. specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych

uprawnień dla poszczególnych branż. Zamawiający informuje, że wymaga aby osoby wskazane w

załączniku nr 6 do SIWZ brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia.

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) 

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: 

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp

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: 

1. Wykaz robót budowlanych wykonywanych 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 należycie z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami Prawa 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 (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). 1. 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 dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 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)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty,

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

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 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące

złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r.

poz. 359). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział Łomża nr rachunku: 41 1930 1640 2440 0425 2442 0020 z dopiskiem: „Wadium –

KZp.2730.4.18 ” Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki

pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5. Wadium

wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty.

Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie

naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na



swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Zamawiający zwróci wniesione wadium

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem pkt 10 a) niniejszego rozdziału SIWZ. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana

jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego ora wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający

zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 6 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz

z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a

ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

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

1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2

pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako

najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania

umowy na warunkach określonych w ofercie,- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,- zawarcie umowy w

sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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:

Nie 

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: 

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: 

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

termin wykonania 25,00

okres gwarancji 15,00

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: 

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: 

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. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której

dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany dotyczą: 1.1. terminu realizacji umowy: 1.1.1. w

następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych

terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, a nie wynikających z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 1.1.2. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia; 1.1.3. ujawnienia

wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy wcześniej, 1.1.4.

konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, 1.1.5. wstrzymania robót lub przerw w

pracach powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 1.2. zmiany sposobu spełniania

świadczenia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1.2.1.konieczność zrealizowania

zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych ze względu na zmiany

obowiązującego prawa, 1.3. zmiany kierownika robót i inspektorów nadzoru, 1.4. zmiany danych

identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy), Powyższe zmiany

postanowień umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku

zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1.1. strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu

umowy. 3. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do

umowy). 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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: 2018-04-06, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 



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: 

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 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


