
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.drawno.pl

Drawno: Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na ul.
Energetyków w Drawnie

Numer og oszenia: 125219 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzib  w Urz dzie Miejskim w Drawnie , ul. Ko cielna 3, 73-220

Drawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.drawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z

zlokalizowanej na ul. Energetyków w Drawnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Roboty obejmuj  w szczególno ci:

cinanie drzew pi  mechaniczn , -rozebranie nawierzchni z kruszywa, mas mineralno-bitumicznych i betonu,

-rozebranie chodników z p yt betonowych, -formowanie nasypów z ziemi, -regulacja pionowa studzienek dla

azów kana owych i zaworów wodoci gowych oraz gazowych, -wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i

chodników -wykonanie podsypki -u enie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kraw ników betonowych

oraz najazdów, -wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, -budowa kablowej linii o wietlenia

drogowego oraz aluminiowych s upów o wietleniowych, Szczegó owy zakres robót okre laj  dokumentacja

projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. Przedmiar robót nale y

traktowa , jako pomocniczy..

II.1.5)

 przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych

Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówie  uzupe niaj cych

II.1.6) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.13.00-1, 45.23.31.42-6, 45.31.61.10-9.
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II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 31.10.2016.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Sk adaj c ofert  Wykonawca winien wnie  wadium przed up ywem terminu

sk adania ofert, w wysoko ci 25 000,00 PLN (s ownie: dwadzie cia pi  tysi cy z ). Wadium mo e by  wnoszone

w nast puj cych formach: -pieni dzu; -por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy

oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym; -gwarancjach

bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -por czeniach 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 Przedsi biorczo ci

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pó n. zm.). Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wp aci  na rachunek

Zamawiaj cego: Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Choszcznie O Drawno Nr 35 8359 0005 0031 4279 9000

0004, tytu em Wadium: Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na ul. Energetyków w Drawnie. Za

termin wniesienia wadium przyjmuj  si  dat  uznania rachunku Zamawiaj cego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa

nak adaj  obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy dokona oceny ww warunku na podstawie z onego o wiadczenia.

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Jako spe niaj cy warunki udzia u w post powaniu zostan  ocenieni wykonawcy, którzy: w zakresie ww

warunku wyka e si  wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a

je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie minimum 2 robót budowlanych

obejmuj cych budow  lub przebudow  drogi/ulicy o cznej warto ci co najmniej 500 000,00 z  brutto.

Zamawiaj cy zastrzega, i  na potwierdzenie spe niania warunku posiadania wiedzy i do wiadczenia

Wykonawca zobowi zany jest wykaza  wykonanie minimum dwóch odr bnych zada  o zakresie

opisanym powy ej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia lub

korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 26 ust. b Pzp minimum jeden wykonawca

lub jeden podmiot udost pniaj cy zasoby musi posiada  pe ne do wiadczenie wskazane w warunku

udzia u w post powaniu. Warto ci podane w dokumentach potwierdzaj cych spe nienie warunku w
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walutach innych ni  wskazane przez Zamawiaj cego Wykonawca przeliczy wg redniego kursu NBP

na dzie  podpisania umowy.

III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Jako spe niaj cy warunki udzia u w post powaniu zostan  ocenieni wykonawcy, którzy: w zakresie ww

warunku wyka  si  dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a) co najmniej

jedn  osob , która pe ni  b dzie funkcj  kierownika budowy posiadaj  okre lone przepisami ustawy

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalno ci drogowej w zakresie niezb dnym do wykonania przedmiotowego

zamówienia. b) co najmniej jedn  osob , która pe ni  b dzie funkcj  kierownika robót bran y

elektrycznej posiadaj  okre lone przepisami ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.

1409 ze zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezb dnym do

wykonania przedmiotowego zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Jako spe niaj cy warunki udzia u w post powaniu zostan  ocenieni wykonawcy, którzy: w zakresie ww

warunku wyka  si  dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a) co najmniej

jedn  osob , która pe ni  b dzie funkcj  kierownika budowy posiadaj  okre lone przepisami ustawy

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalno ci drogowej w zakresie niezb dnym do wykonania przedmiotowego

zamówienia. b) co najmniej jedn  osob , która pe ni  b dzie funkcj  kierownika robót bran y

elektrycznej posiadaj  okre lone przepisami ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.

1409 ze zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezb dnym do

wykonania przedmiotowego zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy dokona oceny ww warunku na podstawie z onego o wiadczenia.

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu nale y przed :

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz z
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za czeniem dowodów dotycz cych najwa niejszych robót, okre laj cych, czy roboty te zosta y

wykonane w sposób nale yty oraz wskazuj cych, czy zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawid owo uko czone;

okre lenie robót budowlanych, których dotyczy obowi zek wskazania przez wykonawc  w wykazie lub

enia po wiadcze , w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych

nienale ycie

Wykaz winien wskazywa  wykonanie w okresie 5 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli

okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie: minimum 2 robót budowlanych

obejmuj cych budow  lub przebudow  drogi ulicy o cznej warto ci co najmniej 500 000,00 z  brutto

ka da z robót budowlanych. Z one po wiadczenia winny potwierdza  nale yte wykonanie oraz

wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owe uko czenie w okresie ostatnich 5 lat

przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym

okresie: minimum 2 roboty budowlane obejmuj ce budow  lub przebudow  drogi ulicy o cznej warto ci

co najmniej 500 000,00 z  brutto ka da z robót budowlanych.;

wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za

wiadczenie us ug, kontrol  jako ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a

tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj  o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane

uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej,

je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie

zamówienia albo sk adania ofert;

aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e wykonawca nie

zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania

wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;
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aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na

ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania

wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy,

e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie

zamówienia albo sk adania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e

uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub

wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce

przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie

zamówienia albo sk adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapita owej

lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej;

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: cena oraz inne kryteria zwi zane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - D ugo  okresu gwarancji - 10

IV.2.2)

 przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której b dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:
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Dopuszczalne zmiany postanowie  umowy oraz okre lenie warunków zmian

1. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  dokonania zmian w umowie w nast puj cych przypadkach: 1) Termin

wykonania umowy mo e ulec przesuni ciu w przypadku opó nie  wynikaj cych z: a) przestojów i opó nie

zawinionych przez Zamawiaj cego, b) wyst pienia warunków atmosferycznych uniemo liwiaj cych

wykonywanie robót - fakt ten musi zosta  zg oszony zamawiaj cemu i zosta  potwierdzony przez inspektora

nadzoru w dzienniku budowy, c) polece  wydawanych przez Inspektora Nadzoru maj cych wp yw na termin

wykonania lecz nie wynikaj cych z uchybie  Wykonawcy, d) wykopalisk uniemo liwiaj cych prowadzenie robót,

e) wyst pienia istotnego b du w dokumentacji projektowej - termin umowny mo e zosta  wyd ony o czas

niezb dny na usuniecie wad w projekcie, f) konieczno ci uzyskania decyzji lub uzgodnie , mog cych

spowodowa  wstrzymanie robót z przyczyn niezale nych od Wykonawcy. 2) W uzasadnionych przypadkach, w

ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza si , za zgod  Zamawiaj cego, mo liwo  wykonania robót

budowlanych w inny sposób ni  okre lono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych).

Przedmiotowe zmiany musz  by  korzystne dla Zamawiaj cego (zamiany na materia y, urz dzenia, sprz t

posiadaj ce co najmniej takie parametry techniczne, jako ciowe i cechy u ytkowe, jak te, które stanowi y

podstaw  wyboru oferty) i nie mog  prowadzi  do zwi kszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu

wykonania robót, o której mowa powy ej mo e by  dokonana jedynie za zgod  Zamawiaj cego i mo e nast pi

w szczególno ci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyk ad nast puj cymi okoliczno ciami:

a) niedost pno  na rynku materia ów lub urz dze  wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych

materia ów lub urz dze , b) pojawienie si  na rynku materia ów lub urz dze  nowszej generacji pozwalaj cych

na zaoszcz dzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) pojawienie si  nowszej technologii

wykonania zaprojektowanych robót pozwalaj cej na zaoszcz dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów

eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczno  zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu

innych rozwi za  technicznych czy technologicznych ni  wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi za  grozi o

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) sta y si  konieczne na skutek ujawnienia

przeszkód w gruncie lub b dów w dokumentacji projektowej, f) pozwol  osi gn  obni enie kosztów, lepsze

parametry techniczne, u ytkowe, estetyczne od przyj tych w dokumentacji projektowej, g) s  korzystne dla

Zamawiaj cego na etapie realizacji umowy lub przynios  korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu

zamówienia, h) wykonanie tych robót b dzie niezb dne do prawid owego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowi zuj cymi na dzie  odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 3) Zamawiaj cy

przewiduje dokonanie zmian w umowie b cych nast pstwem dzia ania organów administracji, w

szczególno ci: a) przekroczenie zakre lonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwole  itp., b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym

mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, c) konieczno  uzyskania wyroku s dowego lub innego

orzeczenia s du lub organu, którego konieczno ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, d) konieczno

zaspokojenia roszcze  lub oczekiwa  osób trzecich - w tym grup spo ecznych lub zawodowych

nieartyku owanych lub niemo liwych do jednoznacznego okre lenia w chwili zawierania umowy, e) kolizji z
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planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiaj cego lub inne podmioty inwestycjami. 4)

Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  zmiany kierownika budowy i kierowników robót, przy czym osoby

zast puj ce musz  spe nia  warunki okre lone w umowie. 5) Wysoko  wynagrodzenia Wykonawcy mo e ulec

zmianie w razie ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulega kwota netto, bez zmiany kwoty brutto. 6)

Wysoko  wynagrodzenia Wykonawcy mo e ulec zmianie w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy w

niepe nym zakresie wobec wskazanego w dokumentacji technicznej. Zamawiaj cy ma wówczas prawo

pomniejszy  wynagrodzenie Wykonawcy o tzw. roboty zaniechane. 7) W przypadku gdy Wykonawca w ofercie

nie przewidzia  korzystania z podwykonawców, przewiduje si  mo liw  zmian  umowy dotycz  powierzenia

przez Wykonawc  wykonywania cz ci zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, je eli

Wykonawca uzna to za konieczne i z y odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 8) W przypadku gdy

Wykonawca w ofercie przewidzia  korzystanie z podwykonawców, przewiduje si  mo liw  zmian  umowy

dotycz  samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwi kszenia b  zmniejszenia liczby

podwykonawców, je eli wykonawca uzna to za konieczne i z y odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy

czym je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca

powo ywa  si , na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spe niania warunków udzia u w

post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowi zany wykaza  Zamawiaj cemu, i

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe nia je w stopniu nie mniejszym ni

wymagany w trakcie post powania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmian , rezygnacj  z podwykonawcy

mo e nast pi  pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawc  o wiadcze  podwykonawców i dalszych

podwykonawców, którzy byli zwi zani umow  z dotychczasowym podwykonawc , potwierdzaj cych zap at

przez niego nale nego wynagrodzenia za wykonan  cz  zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym

zakresie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.drawno.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w Drawnie ul.

Ko cielna 3 73-220 Drawno.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 22.07.2016

godzina 11:00, miejsce: Urz d Miejski w Drawnie ul. Ko cielna 3 73-220 Drawno sekretariat urz du.

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii

Europejskiej: Zadanie wspó finansowane jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania 7.2

Wsparcie inwestycji zwi zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow  wszystkich rodzajów ma ej

infrastruktury, w tym inwestycji w energi  odnawialn  i w oszcz dzanie energii w ramach dzia ania Podstawowe

us ugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020..

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
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rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

8 z 8 2016-07-07 14:35


