
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.: „Remont kotłowni na opał stały w budynku „Biały Orzeł” 

przy ul. Parkowej 3 w Sokołowsku”

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 

Ogłoszenie nr 602808-N-2019 z dnia 2019-09-26 r. 
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać 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: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 

89031444000000, ul. ul. Parkowa  3 , 58-351  Sokołowsko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, 

tel. 748 458 240, e-mail przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl, faks 748 458 237. 

Adres strony internetowej (URL): 

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: Podmiot prawa publicznego 

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): 
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I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Nie 

https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.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:

Nie 

Inny sposób: 

Adres: 
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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: „Remont kotłowni na opał stały w 

budynku „Biały Orzeł” przy ul. Parkowej 3 w Sokołowsku” 

Numer referencyjny: ZP/86/2019 

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

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w 

budynku sanatorium „Biały Orzeł” na działce nr 92/45 przy ul. Parkowej 3 w Sokołowsku gm. 

Mieroszów, obręb 0001 Sokołowsko, wraz z przeprowadzeniem prób, sprawdzeń i badań 

wymaganych dla urządzeń i elementów zamontowanych w ramach zamówienia. Stan istniejący 

kotłowni: w pomieszczeniu kotłowni nr 2 zlokalizowany jest funkcjonujący kocioł na paliwo 

olejowe typ Paromat Simplex o mocy cieplnej 280 kW firmy Viessmann wspomagany kotłem 

na paliwo stałe o mocy 250 kW zlokalizowanym w pomieszczeniu nr 1 – obecnie wyłączony z 

eksploatacji. Kotłownia obsługuje cele grzewcze instalacji grzejnej oraz cele uzyskania ciepłej 

wody użytkowej poprzez dwa podgrzewacze o pojemności 500l. każdy. Parametry pracy kotła 

olejowego 75/55°C. Strona kotła olejowego i instalacji c.o. i cwu pracuje w układzie 

zamkniętym. Strona kotła na paliwo stałe pracuje w układzie otwartym z wymianą ciepła 

poprzez lutowany płytowy wymiennik ciepła. Przedmiot zamówienia należy zrealizować 

zgodnie dokumentacją Projekt budowlany – „Remont kotłowni na opał stały w budynku 

Sanatorium „Biały Orzeł” przy ul. Parkowej 3 w Sokołowsku gm. Mieroszów”, zawierającą 

branżę: • instalacje sanitarne, • instalacje elektryczne, • konstrukcyjną, i informację dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W zakres remontu kotłowni wchodzi również: a) wymiana 

urządzeń regulacyjnych instalacji, zabezpieczających pracę kotła oraz urządzeń detekcyjno-

alarmowych, b) wymiana układu pompowego po stronie pracy kotła, c) wymiana wymiennika 

ciepła, d) zmiana sterowania instalacji grzewczej poprzez zastosowanie nadrzędnego 

sterownika do istniejących układów pompowych oraz zaworów mieszających, e) wykonanie 

podłączenia do istniejącej instalacji c.o. po stronie pracy kotła olejowego wraz z montażem 

przepustnic odcinających z siłownikami dla pracy kotła olejowego w trybie pracy dyżurnej, f) 

wykonanie podłączeń kotła na ekogroszek do istniejącego murowanego przewodu dymowego 

za pomocą projektowanego wkładu żaroodpornego wraz z montaż wentylatora wyciągowego 

na zwieńczeniu komina, g) wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia 

kotłowni na paliwo stałe, h) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej: podłączenia zlewu, 

wpustu podłogowego, i) wykonanie instalacji wodociągowej na potrzeby kotłowni węglowej, j) 

prace konstrukcyjno-budowlane i roboty instalacji elektrycznych. W trakcie realizacji 

zamówienia, Wykonawca bierze pod uwagę fakt, że istniejący kocioł na paliwo stałe, 

podlegający odłączeniu od instalacji należy pozostawić wu Zamawiającego. 2. Szczegółowy 
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zakres zamówienia: W zakresie obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji zadania znajduje 

się między inny¬mi: a) stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych 

w dokumentacji projektowej, b) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości 

wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu bu-dowy, c) zapewnienie właściwych warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miej¬scu robót i jego otoczeniu 

zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo 

budowlane), d) wbudowywanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 

określonym w dokumentacji projek-towej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, e) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru wykazu wszystkich materiałów do 

akceptacji przed rozpoczę¬ciem robót, f) usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia poza teren bu¬dowy zgodnie z zasadami utylizacji i 

składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowej, g) po zakończeniu przedmiotu 

zamówienia sporządzenie dokumentacji odbiorowej, h) zgłoszenie Zamawiającemu o 

zakończeniu robót budowlanych, i) konieczność zapewnienia przesyłu mediów, których 

instalacje prowadzone są przez remontowane pomieszczenia – wykonanie przejścia 

tymczasowego na czas budowy. 

II.5) Główny kod CPV: 45331100-7 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45300000-0

45310000-3

45331200-8

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

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 
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(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: 90 

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

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: Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego 

warunku. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne 

dokumenty ubezpieczeniowe (polisy), potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
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Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co 

najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, lub przebudowie kotłowni o 

wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. 

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: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

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

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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 
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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: 

Złącznik nr 2 

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:

g) Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy: 1) wykazu robót budowlanych – 

załącznik nr 4, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

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

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

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

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 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, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji; nie dotyczy Wykonawców w przypadku określonym w art. 26 ust. 

6 uPzp.; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) zaświadczenia właściwej 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5) przedstawić 

opłacone dokumenty ubezpieczeniowe (polisy), potwierdzające, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł. 

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 

1. przedstawić opłacone dokumenty ubezpieczeniowe (polisy), potwierdzające, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł. 2. 

wykazu robót budowlanych – załącznik nr 4, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

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, 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
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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. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 

wniesienie wadium w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 

2. Wadium może być wniesione w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium 

może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach 

ubezpieczeniowych, - 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. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego – 50 1090 2314 0000 0001 0048 5026 z zaznaczeniem na 

przelewie: „Nr ZP/86/2019 pn.: „Remont kotłowni na opał stały w budynku „Biały Orzeł” 

przy ul. Parkowej 3 w Sokołowsku”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, 

jeżeli przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć 

w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty 

(wewnątrz opakowania oferty). 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, 

nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania 

ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Art. 46 ust. 4a. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
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którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 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. Art. 46 ust. 5. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. 

Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy określa Ustawa. 

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 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 
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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: 
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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 gwarancji 10,00
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Skrócony termin realizacji 30,00

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: 
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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: 
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Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany technologiczne, w szczególności: a) pojawienie się 

na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż opisane w SIWZ, 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub jego kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) konieczność zrealizowania zakresu 

technicznego przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, d) 

odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki lub istnienie nie 

zinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, 

skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 2) 

Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ, b) 

rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót. W takim przypadku wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy zostanie obniżone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 

spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 

wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, według umowy, c) opóźnienia 

wynikające z wystąpienia robót zamiennych, o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, d) konieczność przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy, e) w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy 
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zachodzi konieczność wprowadzenia takich zmian wynikająca z uzasadnionych okoliczności, 

wymagających dokonania zmiany umowy, bez której ta nie mogłaby zostać prawidłowo 

zrealizowana lub jej wykonanie bez wprowadzonych zmian narażałoby Zamawiającego na 

szkodę w mieniu lub rażące straty, f) zmian wynikających z pozostałych zapisów umowy tj. 

innych niż określone w §18 umowy. 2. Wszystkie powyższe postanowienia określone w 

niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Nie stanowi zmiany umowy 

w rozumieniu ust. 1 w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany 

danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania zakresu umowy lub 

kontaktów między Stronami. 4. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

zmiana czynników cenotwórczych dla materiałów, urządzeń, energii i paliw, użytych do 

realizacji umowy. 5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w terminie realizacji 

zamówienia nowy termin zostanie wydłużony o czas niezawinionego przez Wykonawcę 

przestoju. Warunkiem wydłużenia terminu realizacji umowy będzie wystąpienie przez 

Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zamówienia wraz ze 

wskazaniem przyczyn uzasadniających jego przedłużenie. W takim przypadku Zamawiający 

pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowić będzie podstawę do spisania 

stosownego aneksu przedłużającego termin realizacji umowy. 6. Wykonawca przed 

przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do dokumentacji projektowej musi 

uzyskać bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego. 7. Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 umowy w następujących 

przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmian zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany określone w pkt 1), 2) i 3) 

§18 ust. 7 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 8. W sytuacji 

wystąpienia okoliczności wskazanych w§18 ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca 

powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 
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podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 9. W sytuacji 

wystąpienia okoliczności wskazanych w §18 ust. 7 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca 

powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 

które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 10. W sytuacji 

wystąpienia okoliczności wskazanych w §18 ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca 

powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa 

w §18 ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w §18 ust. 7 pkt. 3. 11. Zmiana Umowy w 

zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w §18 ust. 7 pkt 1) 2) i 3) obejmować 

będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej i 
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składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 12. Obowiązek 

wykazania wpływu zmian, o których mowa w §18 ust. 7 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 13. Określa się następujący tryb 

dokonywania zmian postanowień umowy:  Zamawiający: wnioskuje do Wykonawcy w 

sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.  Wykonawca: wnioskuje do 

Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 14. Przyczyny dokonania 

zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych 

dokumentach - notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp. 15. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §18 ust. 

4 umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 

usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmian zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany określone 

w pkt 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 16. W 

sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w §18 ust. 15 pkt 1) niniejszego paragrafu 

Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 17. W 

sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w §18 ust. 15 pkt. 2) niniejszego paragrafu 

Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. 
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Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający 

oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, w szczególności 

koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

18. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w §18 ust. 15 pkt. 3) niniejszego 

paragrafu Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 

zmiany zasad, o których mowa w ust. 15 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 15 pkt. 

3) niniejszego paragrafu. 19. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn 

określonych w §18 ust. 15 pkt 1) 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, 

których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 20. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o 

których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 

4 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 21. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

Zamawiający: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 

 Wykonawca: wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-10-14, godzina: 10:00, 

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

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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