
Ogłoszenie nr 548867-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.  
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Wojniczu: „Przebudowa, rozbudowa 

budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych 

w segmencie „A” z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne oraz 

przeniesieniem pracowni chemicznej do segmentu „D” - w Wojniczu ul. 

Szkolna 10” 

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  

Tak 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego - Dawid Studencki  

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: Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Wojniczu, 

krajowy numer identyfikacyjny 71846000000000, ul. Szkolna  10 , 32-

830  Wojnicz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 790 019, e-

mail sp.wojnicz@interia.pl, faks146 790 100.  

Adres strony internetowej (URL): https://jkanty.wixsite.com/spwojnicz  

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: Jednostki organizacyjne administracji 

samorządowej  

 

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):  

 

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 

Tak  

https://jkanty.wixsite.com/spwojnicz https://bip.malopolska.pl/spwojnicz 

http://www.wojnicz.pl/inwestor/przetargi 

http://bip.malopolska.pl/umwojnicz/Article/id,221469.html 

 

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:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Sekretariat - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, 32-830 

Wojnicz, ul. Szkolna 10. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7-15. 

 

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: „Przebudowa, 

rozbudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 

szkolnych w segmencie „A” z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne oraz 

przeniesieniem pracowni chemicznej do segmentu „D” - w Wojniczu ul. Szkolna 



10”  

Numer referencyjny: ZP 1/2019  

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 robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Przedmiotem 

niniejszego zamówienia publicznego jest przebudowa, rozbudowa budynku szkoły 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych w segmencie „A” z 

przeznaczeniem na oddziały przedszkolne oraz przeniesieniem pracowni 

chemicznej do segmentu „D” - w Wojniczu ul. Szkolna 10. 3.3. Charakterystyka 

przedsięwzięcia. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujące 

zadania: • demontaż umywalek i zlewozmywaków w salach lekcyjnych oraz 



likwidacja przy tych punktach tzw. fartuchów ochronnych z płytek ceramicznych, • 

demontaż i całkowita wymiana stolarki okiennej zewnętrznej w części objętej 

zakresem opracowania na nową PCV wyposażoną w nawiewniki wg części 

graficznej, • montaż parapetów zewnętrznych z uwzględnieniem ocieplenia 

budynku, • wykonanie otworów drzwiowych w istniejących otworach okiennych w 

murze zewnętrznym i montaż drzwi zewnętrznych, • wykonanie dwóch tarasów 

zewnętrznych wraz ze schodami zejściowymi. Tarasy o konstrukcji stalowej, • 

demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wg części graficznej, • demontaż 

pisuarów, misek ustępowych w istniejących łazienkach (wg opracowania) oraz 

ścianek działowych wydzielających toalety wraz z drzwiami wewnętrznymi. • 

przebicie ścian wewnętrznych pomiędzy istniejącymi salami dydaktycznymi 

(według opracowania graficznego), • wykonanie otworu drzwiowego pomiędzy 

projektowaną salą zabaw i pomieszczeniem sanitarnym (według opracowania 

graficznego), montaż drzwi do łazienki, • wykonanie nowych otworów drzwiowych 

wg opracowania graficznego, • doprowadzenie nowych punktów wodnych tj. 

umywalki, brodziki, zlewozmywaki, miski ustępowe, • zamurowanie istniejących 

otworów drzwiowych (według opracowania graficznego). Zamurowania wykonać z 

płyt g-k na ruszcie aluminiowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, • 

postawienie nowej ściany działowej w klasie odporności ogniowej EI 30 z płyty g-

kf w systemie np. RIGIPS, wydzielającej szatnię z istniejącego holu oraz montaż 

nowych drzwi wejściowych w klasie odporności ogniowej EI 30, • postawienie 

nowych ścianek działowych z płyty g-k na ruszcie aluminiowym z wypełnieniem z 

wełny mineralnej gr. 12 cm wydzielającej pomieszczenie zmywalni i rozdzielni, 

toalety ogólnodostępnej, sali oraz łazienki. W ścianie pomiędzy rozdzielnia a 

zmywalnią wykonać otwór o wymiarach 80 x 180 cm dla kredensu przelotowego. 

W ścianach tych projektuje się osadzenie drzwi wewnętrznych wg części 

graficznej. • wykonanie prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i 

sanitarnej, • doprowadzenie wentylacji mechanicznej do toalety ogólnodostępnej i 

łazienki przy Sali zabaw za pomocą rury spiro wg części graficznej, Wykonanie 

częściowe sufitu podwieszanego w sali zabaw ( pom. nr A 1.8 ) z g- k na profilach 

aluminiowych. W przedmiotowym suficie należy ukryć rurę spiro, którą należy 



wprowadzić do istniejącej kratki wentylacyjnej, a w pomieszczeniu toalety i 

łazienki zakończyć okrągłą kratką wentylacyjną Ø 14cm w kolorze białym. • 

montaż urządzeń sanitarnych, szpachlowanie , malowanie, • demontaż istniejących 

grzejników kolidujących z projektowanymi drzwiami ewakuacyjnymi 

zewnętrznymi. • montaż nowych osłon na grzejniki w salach zabawowych , 

bezpiecznych i zmywalnych z płyty mdf lakierowanej. Wymiary osłon dostosować 

na miejscu do istniejących grzejników. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi dokumentacja techniczna – załączniki nr 1 do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45214210-5 

45331210-1 

45111300-1 

45421000-4 

45432100-5 

45311200-2 

45330000-9 

45331100-7 

 

 

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

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(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: Tak  



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: 20.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP do wysokości 50% wartości zamówienia 

podstawowego dla robót budowlanych (tj. 50% ilości wskazanych w przedmiarze 

robót), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu na poziomie nie mniejszym niż wynikający z niniejszej SIWZ, po 

przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.  

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:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 4.2. Wykonawca jest zobowiązany zakończyć prace 

objęte przedmiotem zamówienia i zgłosić je do odbioru końcowego najpóźniej w 

terminie do dnia 30 września 2019 r. 

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 określa warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 5.3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się 



wykonawca który: 5.3.1.1. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej tj.: 5.3.1.1.1. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji 

zamówienia tzn.: a) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną związaną z budową lub remontem 

budynku, o wartości całej roboty nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto; 5.3.1.1.2. 

dysponuje osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tzn.: a) dysponuje co 

najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą co najmniej 3 

letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu tej funkcji, która będzie skierowana 

do realizacji zamówienia, posiadającą: • uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

lub • odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub • równoważne uprawnieniom do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

uprawnienia wydane w innym państwie UE, przy jednoczesnym spełnieniu 

wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji 

zamówienia, posiadającą: • uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub • 

odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub • równoważne uprawnieniom instalacyjnym w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń uprawienia wydane w innym państwie UE, przy jednoczesnym 

spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, c) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do 

realizacji zamówienia, posiadającą: • uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub • odpowiadające im równoważne uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub • równoważne 



uprawnieniom instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

uprawienia wydane w innym państwie UE, przy jednoczesnym spełnieniu 

wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

UWAGA! Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku 

posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji.  

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:  

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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

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 

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:  

Nie dotyczy. 

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:  

6.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu przez wykonawcę: 6.3.2.1. warunki dotyczące zdolności technicznej 

lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych 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 – potwierdzający spełnianie 

warunku określonego w pkt. 5.3.1.1.1. a) SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 



wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami – potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 5.3.1.1.2. a) 

i b), c) SIWZ.  

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  

Nie dotyczy. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 6.1.1. Dokumenty, z 

których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

(przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy 

dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby. 6.1.2. Dokumenty 

ofertowe: 6.1.2.1. formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ – 

wypełniony i podpisany; 6.1.2.2. uproszczony Kosztorys ofertowy – dla celów 

informacyjnych (obowiązująca jest bowiem wysokość wynagrodzenia 

ryczałtowego). 6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

potwierdzającym: 6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie 

określonym w pkt 5.2. SIWZ; 6.1.3.2. spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. 6.1.4. 

Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3. SIWZ stanowią załącznik nr 4 do 

SIWZ. 6.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach 

określonych w pkt 5.3.2.: 6.1.5.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w 

szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, 

sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego 

zasoby w realizacji zamówienia. 6.1.5.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest 

zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy o 



którym mowa w pkt 6.1.3. 6.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy 

również wspólników spółki cywilnej). 6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku 

wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę 

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej 

wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie 

pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego. 6.3. Dokumenty 

składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na 

wezwanie Zamawiającego): 6.3.1. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i 

oceny ofert wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do 

złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.3 SIWZ, 

które to dokumenty wymienione są poniżej. 6.3.2. Oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę: 

6.3.2.1. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót 

budowlanych 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 – potwierdzający spełnianie warunku określonego 

w pkt. 5.3.1.1.1. a) SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – 

potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt. 5.3.1.1.2. a) i b), c) SIWZ. 

6.3.3. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.2. składane są dla tego lub 

tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki (dotyczy również 

wspólników spółki cywilnej). 

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  

8.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona 

wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 gr.). 8.2. 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących 

formach: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 



110 ze zm.). 8.3. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy: 8.3.1. 

określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres 

związania ofertą; 8.3.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji; 8.3.3. 

wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji; 8.3.4. wskazanie beneficjenta 

poręczenia lub gwarancji; 8.3.5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się 

bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na 

rzecz beneficjenta, 8.3.6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji, 8.4. W 

przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na 

konto Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Wojniczu: 32 

858900060010085090870001 powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy 

oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić 

wadium. 8.5. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa 

wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub 

wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data 

uznania rachunku Zamawiającego). 8.6. Oryginalne dokumenty wadium należy 

złożyć w oddzielnej kopercie w tym samym miejscu w którym składana jest oferta 

lub wniosek. Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy 

dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu). 8.7. Zamawiający dopuszcza 

złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych 

obowiązków. 

 

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:  

 

 

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:  

 

 

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 realizacji 16,00 

okres gwarancji 24,00 

 

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:  

 

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:  

 

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:  

§ 14 DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający przewiduje 

możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadkach określonych w obowiązujących przepisach oraz w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie 

poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o 

którym mowa w §3 ust. 2 o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) 

jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w 

zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z 

powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 3) gdy wystąpi konieczność 

wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu 

określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 



państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach 

prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak 

możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia Siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 1) 

konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 

który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 2) 

konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego 3) wystąpienia warunków 

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 4) wystąpienia warunków terenu 

budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) 

konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 



rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia Siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z 

tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3. 5. 

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu 

zakończenia robót na podstawie ust. 2, zmiany Umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 

zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany 

wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie 

wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi 

nadzoru wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Wniosek, o 

którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział 

się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w ust. 7 wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji i 

informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 8. Wykonawca zobowiązany 

jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany. 9. W 

przypadku niewykonania/zmiany wykonania jakikolwiek robót lub niedostarczenia 

jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie zostanie 

odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości 

niewykonanych/ zastąpionych innymi robót lub nie dostarczonych materiałów z 

zastosowanych: a) kosztorysowych cen jednostkowych rodzajów robót, b) w 

przypadku braku w/w parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez 

Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen 

SEKOCENBUDU dla województwa małopolskiego z ostatniego kwartału 



poprzedzającego powyższe rozliczenie. 10. Zmiana osób przewidzianych do 

realizacji przedmiotu wymienionych w ofercie Wykonawcy wymaga wniosku 

Wykonawcy. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę wymienionych 

osób w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana 

wymienionych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.). Zamawiający 

może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji 

przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że 

dotychczasowe osoby nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. 

W przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia 

wymienionych w ofercie Wykonawcy, nowe osoby muszą spełniać wymagania 

określone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

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

postępowaniu:  

Data: 2019-06-04, godzina: 12:00,  

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  

> polski  

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:  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
 


