
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Czernikowo: Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z 

przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C

Numer ogłoszenia: 159719 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernikowo , ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 

54 287 50 01, faks 54 287 50 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernikowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości 

Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje 

przebudowę zgodnie z dokumentacją projektową ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową 

skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C. 2. Przyjęte rozwiązania projektowe: Konstrukcje projektowanych 

nawierzchni zaprojektowano dla obciążenia ruchem KR1. Przebieg trasy przebudowywanego odcinka dostosowano 

do istniejących działek przeznaczonych pod inwestycje. Na przebudowywanym odcinku jezdni zaprojektowano 

nawierzchnie bitumiczne za wyjątkiem części ulicy Wiśniowej gdzie ze względów technologicznych zaprojektowano 

nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Szczegóły rozwiązań przedstawione zostały w części rysunkowej 

dokumentacji projektowej. 3. Parametry techniczne: - długość przebudowywanego odcinka 905,88 m - klasa 

techniczna drogi: D - prędkość projektowa: 40 km/h - szerokość pasa ruchu: 2,5 - 3m - szerokość chodników: do 

granicy pasa drogowego - spadek poprzeczny daszkowy: 2% - spadek poprzeczny chodników jednostronny: 2% - 

zjazdy: szerokości dostosowane do wjazdów na posesje. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. następujący 

zakres robót: - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne - jezdnia - chodniki - zjazdy - opaska - elementy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - infrastruktura techniczna. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również 

organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie 

terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią. 6. Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać i dostarczyć dokumenty odbiorowe (2 kpl.), niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy organowi 

nadzoru budowlanego i przekazania obiektu do użytkowania w tym: kosztorys powykonawczy i geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 7. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt 

stałej organizacji ruchu dla przebudowywanego odcinka drogi, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz uzyskać w 
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tym zakresie wymagane prawem uzgodnienia i opinie. 8. Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia 

wynosi 3 lata. Gwarancja obejmuje wszelkie wbudowane urządzenia i materiały oraz wykonane prace budowlane 

przez cały okres bez żadnych wyjątków. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji 

zawiera: - dokumentacja projektowa, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - projekt umowy, - 

przedmiar robót - dokument pomocniczy. 10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności 

ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w 

budownictwie.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 

45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.24.51-8, 71.35.18.10-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.11.2014.

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

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł 

(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na realizacji robót budowlanych takich jak: 
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budowa, przebudowa lub modernizacja dróg o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln PLN brutto (każde). 

Uwaga: - przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy 

robót, - wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na 

dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór 

końcowy robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy. Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nimi stosunków. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu 

sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących 

najważniejszych robót.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej: 

- 1 osobą - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na 

podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Wykonawca może polegać 

na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu 

sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 1,0 mln PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości minimum 1,0 mln PLN. Uwaga: 

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień 

wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy. 
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Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych 

dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone;

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie

Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na realizacji robót budowlanych takich jak: 

budowa, przebudowa lub modernizacja dróg o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln PLN brutto (każde);

• 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 do 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;

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, 

zasobami których będzie dysponował wykonawca:
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• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

• inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca może złożyć inny dokument tylko jeśli z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego. 

Dokumentem takim może być: - dokument wystawiony przez bank spółki - matki dla spółki - córki 

określający, że spółka - córka posiada płynność finansową i zdolność kredytową oraz możliwość zaciągania 

w banku spółki - matki zobowiązań w określonej wysokości w ramach rachunku bankowego prowadzonego 

przez bank dla spółki - matki, a także że spółka - córka ma prawo do korzystania ze środków finansowych w 

określonej wysokości, zgromadzonych na tym rachunku. - pełnomocnictwo złożone przez podmiot trzeci w 

banku, w którym ma rachunek do dysponowania przez wykonawcę środkami finansowymi zgromadzonymi 

na rachunku w tym banku w określonej wysokości;

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 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. 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;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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1. Podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika 

reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz OFERTA zgodny z 

treścią zamieszczonego wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji, 

poręczenia lub kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 3. Pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia 

umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako 

upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

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.3) ZMIANA UMOWY

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

dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w okolicznościach wskazanych w Projekcie 

Umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.czernikowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Czernikowie ul. 

Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2014 godzina 

10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokój nr 20 (Kasa Urzędu).

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: nie dotyczy.

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
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