
 

Prudnik: Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Prudniku w rejonie ul. Asnyka i 

T. Bora - Komorowskiego 

Numer ogłoszenia: 186526 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy 
Prudnik Sp. z o.o. , ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, 
faks 077 4363617. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem 
gminy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów 
budowlanych przeznaczonych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
Prudniku w rejonie ul. Asnyka i T. Bora - Komorowskiego. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i 
kanalizacji deszczowej w Prudniku w rejonie ul. Asnyka i Bora - Komorowskiego. 
2.Materiały mają być dostarczone na plac budowy wskazany przez Zamawiającego. 
3.Rozładunek jest staraniem i na koszt Wykonawcy w obrębie placu budowy w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 4.Dostawa materiałów w poszczególnych partiach 
odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego w ilościach i 
terminach wskazanych przez Zamawiającego od dnia podpisania umowy. Zamawiający w 
porozumieniu z Wykonawcą minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem ustali terminy, zakres i 
wskaże miejsce dostawy. 5.Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na materiały instalacyjne 
będące przedmiotem zamówienia świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, 
aprobaty techniczne i deklaracje zgodności - dostarczone razem z ofertą. 6.Zestawienie 
materiałów przeznaczonych do dostawy stanowi Dział III SIWZ. 7.Parametry materiałów: 
1). Rury i kształtki - z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV- U z uszczelką, 
zgodnie z normą PN-EN 1401:1999, o sztywności obwodowej SN8, ze ścianką litą (rury 
lite) i chropowatości bezwzględnej powierzchni wewnętrznej o wsp. K = 0,05 mm. 
Przeznaczone do bezciśnieniowego transportu ścieków w kanalizacji zewnętrznej. Rury 
powinny odznaczać się znaczna odpornością na oddziaływanie ruchy samochodowego oraz 
wykazać się szczelnością. Z aprobatami technicznymi IBDiM. 2). Studnia DN 1500 - należy 
stosować elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymałości min. B45 łączonych na 
uszczelkę o przekroju kołowym i średnicach nominalnych DN 1500, wodoszczelne i 
mrozoodporne. Elementy studni i komory stanowią: - dolne części studni stanowiące 
monolit z wyprofilowaną kinetą Ø500 i dopływem Ø200 pod kątem 90º, - kręgi betonowe 
zgodne z PN-EN 1917-2004, - płyta pokrywowa , - pierścienie wyrównawcze, - właz 
żeliwny - Ø600 D 400, zgodnie z normą PN-EN 124:2000, z wkładka automatyczną, z 



wypełnieniem betonowym. Studnia i komora powinny spełniać poniższe wymagania: 
Elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni dystansowych), w 
ścianach powinny być osadzone stopnie złazowe, typu ciężkiego z żeliwa powlekanego, 
osadzone mijakowo. Przejścia szczelne - odpowiednie do rodzaju przyłączonego przewodu. 
Elementy studni Wykonawca musi dobrać do wysokości studni Hs = 2,85 m. 3). Studnie Ø 
600 Studzienki zgodne z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe), kinety i rury trzonowe 
spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczy studzienek tworzywowych w 
obszarach obciążonych ruchem). Studzienki i ich elementy powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w sieciach kanalizacyjnych- aprobaty techniczne ITB, dopuszczenia do 
stosowania w pasie drogowym - aprobata techniczne IBDiM. Elementy studni: - rura 
trzonowa karbowana z PP Rura trzonowa karbowana z PP o sztywności obwodowej SN4 
KNm2 w badaniu z zgodnie norma PN-EN 14982:2007. Konstrukcja rury trzonowej 
karbowana jednowarstwowo o profilu karbów dostosowanych do zabudowy w pionie, co 
ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki, dzięki falistej powierzchni zewnętrznej 
rura współpracuje z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna jest do 
przenoszenia nierównomiernego obciążenia od gruntu bez utraty szczelności. Średnica 
wewnętrzna rury 600 mm, średnica zewnętrzna 670 mm (niedopuszczalna średnica w 
świetle mniejsza niż 600 mm). Możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez 
przycięcie rury co 10 cm. Możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za 
pomocą wkładek in situ o średnicach DN110, DN160 i DN200. - kinety Kinety z PP 
prefabrykowane z podwójnym, płaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci 
monolitycznej z dospawaną fabrycznie płaską płytą denną z wyprofilowanym 
usztywnieniem (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów), 
kinety wyposażone w głęboki kielich połączeniowy (20 cm) do łączenia z karbowanym 
trzonem, dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu i prawidłowe 
zagęszczenie podsypki, żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz 
odporność na wypór przez wody gruntowe. Typy kinet: kinety zbiorcze (połączeniowe) z 
wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanałami dopływowymi bocznymi o 30 mm powyżej dna 
kanału głównego, króćce do łączenia rur kielichowe zintegrowane z kinetą - 
niedopuszczalne króćce bose, w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie nastawne 
kielichy składające się z gniazda wyposażonego w przegub kielichowy do łączenia rur 
umożliwiający zmianę kierunku ustawienia +- 7,5° w każdej płaszczyźnie. Połączenie 
gniazda z przegubem uszczelnione za pomocą O-ringu, nastawne kielichy w każdej 
płaszczyźnie niezbędne są do zabudowy studzienek na kanałach o dużych spadkach. W 
króćcach kinet do połączenia rur gładkościennych uszczelki z pierścieniem tworzywowym 
usztywniającym. Kinety z wysokosprawną, potwierdzoną testami hydrauliką, co ogranicza 
powstawanie zatorów, zabezpiecza przed cofkami oraz spiętrzeniami przy łączeniu strug 
ścieków. - teleskopowe adaptery do włazów: teleskopowe adaptery do włazów z PP o 
wysokiej trwałości, o wymiarze 600 mm z kołnierzem ograniczającym przesuwanie korpusu 
włazu o średnicy 805 mm, odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas 
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji. 
Odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skręcania z włazami, 
adapter teleskopowy o wysokości całkowitej 462 mm, umożliwiającej dokładne ustalenie 
wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu/wpustu z nawierzchnią. - Zakończenia 
Włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym D400, włazy niewentylowane - ograniczające 
wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do 
systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni. Włazy wsparte na 
odciążającym żelbetowym pierścieniu, wewnętrzny wymiar otworu żelbetowego pierścienia 
min 680 mm gwarantujący dylatację pomiędzy trzonem studzienki a nawierzchnią 
utwardzoną, zewnętrzne gabaryty pierścienia żelbetowego - średnica 1000 mm, wysokość 
150 mm. Elementy zwieńczeń mają posiadające aprobatę IBDiM. 8. Wykonawca 



zamówienia zobowiązany jest udzielić co najmniej 12 miesięcy gwarancji na materiały 
będące przedmiotem zamówienia. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.51.00-0, 44.16.31.12-8, 44.13.00.00-0, 
44.42.37.40-0. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
miesiącach: 1. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM  
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją 
ofertę wadium w wysokości: 3 000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium wnosi się 
przed upływem terminu składania ofert. 
III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na 
formularzu będącemu załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z oferta 
oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki w zakresie wiedzy i 
doświadczenia: jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenia niniejszego zamówienia, a jeśli okres działalności jest 
krótszy to w okresie tej działalności co najmniej dwóch dostawy materiałów do 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej o wartości nie 
mniejszej niż 100 000 PLN. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: - wykaz wykonanych zamówień w 
okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie niniejszego 
zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4. Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające, że te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z 
oferta oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na 
formularzu będącemu załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny 



spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z oferta 
oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na 
formularzu będącemu załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z oferta 
oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na 
formularzu będącemu załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z oferta 
oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY 
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• 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 ubezpieczenie 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. 

• 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

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

• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym. 

• inne dokumenty 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na materiały instalacyjne będące 
przedmiotem zamówienia świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, 
aprobaty techniczne i deklaracje zgodności - dostarczone razem z ofertą. 

III.6) INNE DOKUMENTY 



Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarci umowy w sprawie zamówienia publicznego. Takie pełnomocnictwo 
musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców. b) Dokument pełnomocnictwa musi zawierać: nazwę postępowania, co do 
którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczyć 
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument 
winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. c) Dokument pełnomocnictwa musi 
zostać złożony jako cześć oferty. Wymagany jest oryginał pełnomocnictwa. d) W 
przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotu, o którym mowa w niniejszym 
rozdziale, ostateczną umowę będą podpisywać przedstawiciele wszystkich podmiotów 
tworzących dany podmiot, a podmioty te będą ponosić solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. e) W przypadku wyboru takiej oferty 
Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzieleniu zamówienia publicznego będzie 
żądał umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która powinna określać co najmniej: 
zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 
realizacje przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych stron 
umowy; czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący 
realizację zamówienia oraz zasady dokonywania rozliczeń. f) Zaleca się aby Pełnomocnik 
był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców. Wobec 
powyższego w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny 
z Pełnomocnikiem. 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zwikprudnik.opalnet.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. 
Poniatowskiego 7 - sekretariat, 48 - 200 Prudnik. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  06.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku 
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7 - sekretariat, 48 - 200 
Prudnik. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 



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 

 
 


