
Zawady: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Zawady, 
woj. śląskie, tel. 034 3177067, faks 034 3177067.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapopow.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: bip.gminapopow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w 
gminie Popów Zawady- Kamieńszczyzna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami na terenie 
miejscowości Zawady ul. Szkolna oraz Kamieńszczyzna. Podstawowa charakterystyka zadania 
inwestycyjnego Kanalizacja Sanitarna kanał z rur PCV litych klasa s fi 200x 5,9mm 5635m 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. Fi 1200mm 126 szt Przepompownie ścieków o 
wydajności 2s wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu 2 szt Rurociąg tłoczny PE o śr. 
75mm 451m śr 90mm 602m Przyłącza kanalizacyjne 110 szt z rur pcv klasy fi 160x4,7 493m wraz 
ze studniami rewizyjnymi Odtworzenie nawierzchni po robotach sieci kanalizacyjnej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie 

art. 67 ust.1 pkt.5 i 6 ustawy pzp 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

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: 



30.04.2015.

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

III.1) WADIUM

• Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą 
ofertę wadium w wysokości: 100 000,00 PLN.

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

• Aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że dostawca lub 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich), Aktualna 
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 
pkt.4-8 ustawy pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty przez każdego z nich), Aktualną informację z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 u Pzp 
(wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Sporządzony wykaz musi 
zawierać co najmniej 3 zakończone roboty budowlane odpowiadające swoim 
rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uznaje roboty polegające na 
budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz grawitacyjnej i 
tłocznej wraz z prowadzonymi pracami na terenie zamkniętymi lub przejściem 
kanałem pod torami kolejowymi. Za roboty odpowiadające wartością przedmiotowi 
zamówienia zamawiający uznaje roboty o wartości brutto równej i przekraczającej 
kwotę. 5 200 000 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego 
wskazanego w wykazie zamówienia była wartością zamówienia realizowanego na 1 



obiekcie budowlanym ( nie dopuszcza się sumowania wartości obiektów o niższej 
wartościach wykonanych dla jednego inwestora). Zakres wskazanego w wykazie 
zamówienia powinien zawierać co najmniej 2 przepompownie ścieków, 100 
przyłączy kanalizacyjnych oraz przejścia pod drogą metodą przecisku lub 
przewiertu. . W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć wykaz robót sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te 
zostały wykonane należycie - referencje. wskaże do uczestniczenia w wykonaniu 
niniejszego zamówienia osoby do pełnienia nw. funkcji wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności. W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował 
Wykonawca sporządzony według wzoru stanowiącego załączniki nr 3a i 3b do 
niniejszej instrukcji. Jeżeli w ww. wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi 
będzie dysponował wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych 
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1 
Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do wykonania samodzielnych 
funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia 
tych funkcji w odpowiednim zakresie, 1 Kierownika Robót Sanitarnych, 
posiadającego uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie 
bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjny, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w 
odpowiednim zakresie, 1 Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającego 
uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 
ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w 
odpowiednim zakresie, 1 Kierownika Robót Drogowych, posiadającego uprawnienia 
do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 ze zm.) do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w 
odpowiednim zakresie. Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez 
wskazane osoby, które będą wykonywać zamówienie pod warunkiem, że osoba ta 
spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków 
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 
156 poz. 118 ze zm.). 

• III.3.3) Potencjał techniczny



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• b.3 wykonawca dysponuje sprzętem, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia W przypadku wpisania w wykazie o którym mowa sprzętu, którym 
wykonawca będzie dysponował należy załączyć pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia takiego sprzętu. Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz sprzętu sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do niniejszej Instrukcji. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 
w zw. z art. 22 pkt. 1-4 ustawy pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
przedmiotowe oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców 
składających wspólną ofertę jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie 
warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku 
oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby 
reprezentujące wszystkich Wykonawców). 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży w ostatnich 3 latach 
obrotowych w wysokości co najmniej 7 000 000 zł. W celu potwierdzenia spełnianie 
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdania 
finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami i rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu 
albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia 
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz 
zobowiązania i należności - zakres lat 2011 2010, 2009, a jeżeli okres działalności 
jest krótszy - za ten okres. Posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 
5. 000 000 zł lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000 
zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, w którym rachunek, potwierdzający posiadanie środków 
finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności 
kredytowej w wymaganej wysokości. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 5 000 000 
zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć 
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

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:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania,  w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• 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; 

• 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; 

• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o 
badanym  sprawozdaniu  albo  jego  części,  a  w  przypadku  wykonawców 
niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres; 

• 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:

• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o 
badanym  sprawozdaniu  albo  jego  części,  a  w  przypadku  podmiotów 
niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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.4.4) 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; 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: bip.gminapopow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Popów ul. Częstochowska 6 Zawady 420110 Popów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
05.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Popów ul. Częstochowska 6 Zawady 420110 
Popów sekretariat.

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: Projekt Współfinansowany w ramach PROW.

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: tak


