
7

ftle: l / l C: lUsers/KASlAB/AppData/Local/Temp/Ogłos zeńę 302224...

Ogłoszenie nr 302224 - 2016 z dnia20l6-08-23 r.

Bartniczka: Termomodernizacja wrazue zmianą sposobu uzytkowania budynków oświatowych

położonych w Grązawach na budynki słuĄce realizacji usług opiekuńczych, jak również

specjalisĘczrych usług opiekuńczych dla osób starszych - Dzienny Dom (SEMOR WIGOR

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - RoboĘ budowlane

7anŃeszczanie o głoszenia : obowi ąrkowe

O głoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Naava projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłączrie zakłady pracy chronionej orazwykonawcy, których

działalność,lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednosteĘ które będą

realimwaĘ zamówienie, obejmuje społeczrą i zawodową integrację osób będących czlonkami

grup społeczrie mar ginalizowanych

nie

Nalery podać minimalny procentowy wskaźrik zatrudnienia osób naleĄcych do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22ust,2 ustawy Pzp,nie mniejsry niz3}%o, osób zatrudnionych

przezza\<łady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadla podmiot, któremu zamawiający powierzyŁpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyŁpowierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie j est przeprowadzane wspólnie pruEzzamawiających

nie
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Jeżeli tak,naleĘ wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postęPowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontaktów wrazz

danymi do kontaktów:

postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zlamawiającymi z innych państw

czlonkowskich Unii Europej skiej

nie

w prrypadku przeprowadzania postępowania wspólnie zzamawiającymi z innych państw

cżonkowskich unii Europejskiej _ mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publiczrych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZ\ilA I ADRES: Gmina Bartniczka, krajowy numer identyfikacyjnY 87111842500000,

ul. ul. Brodnicka 8,8732I Bartnicrka. woj. kujawsko_pomorskie, państwo , tel, 564 936 810,

e-mail, faks 564 936 832.

Adres strony internetowej (URL): ugb@data,pl

I. 2) RODZAJ ZAMA\ryIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

I.3)WSPOLNEUDZELANIEZAMOWIENIA(ieżelidotyczy):
podział obowiąż<ów międry zamawiającymi w prrypadku wspólnego ptzsprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamavłtający mi zinnyc h państw c żoŃowskich unii E urop ej skiej (który z zamawiający ch

jest odpowi edzialny ZaprzępTowadzętie postępowania, czy i w jakim zakręsie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, c4 zamówienie będzie

udzielane przęzkażdego z zamańających indywidualni a, c4 zamówienie zostanie udzielone

w imieniu i na rzę cz pozo stałych zamawiaj ących) :

I.4) KOMLINIKACJA:

Nieogranicmny, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zpostępowania mofua uzyskać

pod adresem (URL)

tak

www. bip. b artniczka.p|

Adres strony internetowej, na której zamieslrlnna będzie specyfikacja istotnych

2z15
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warunków zamówienia

nie

Dostęp do dokumentów zpo§tępowania jest ograniczony - więcej informacji mofoa

uryskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicnie

nie

adres

Dopuszcmne jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

pocńapolska, kuier

Adres:

Urąd Gminy Bartnicza ul. Brodnicka8, 87 -32I Bartniczka

Komunikacj a elektro niczra wyma ga ko rzystani a z narądń i urądreń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony,pełny, bezpośredniibezpłatny dostęp do tych natądńmożna uryskać

pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1 ) Nazwa nadana zamówieni u prlfz zamawiaj ą ce go : Termomoderniza cja wr az ze znianą
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sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grązawach na budynki

służące realizacjiusług opieklńczych,jak równiez specjalistycznychusług opiekuicrych

dla osób starszych - Dzienny Dom (SENIOR WIGOR

Numer referencyjny:

P rrnd wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadmno dialog

techniczry

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o mozliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i iloŚĆ dostaw, usług

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowanią i wymagań ) aw przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzsbowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest Zmiana sposobu użytkowania

budynków usługowych (dawnej szkoły)na budyŃi usługowe(Dom dziennego pobytu

(opieki) "SEMOR WIGOR" wrazzprzebudową, wymianą konstrukcji dachowej i pokrycia

dachowego otazprzsbudową kominów i dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

a takze doc ieplenie ścian zewnętrmych,przebudowa instalacj i e lektryc urej, wod-kan,

instalacji p. poż,, ce ntralne go o grzewania oraz wentylacj i.

II.5) Główny kod CPV: 45262500-6

Dodatkowekody CPY:45261410-1,45432110-8,454ZI100-5,45400000-1,45321000-3,

45332000-3, 45331 1 00-7, 45331200-8, 45311200,2

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

zamówienia),,

Wartość bęz VAI:

Waluta:

(w przypadku umów ramowch lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa

4z15 2016-08-2313:23
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całkowita maksymalnąwąrtość w cąłym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub

dynami c zne go sy s t e mu zakup ów)

n.T 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

II.8) Okres, w którym realimwane będzie zamówienie lub okres, na który mstała

zawarta umowa ramowa lub okres, na który lnstał ustanowiony dynamiczry system

zakupów:

data zakończenia: 1 0 l I2l 20 I 6

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.
EKONOMICZ\YM, FINANSOWYM I TECHNIC2hIYM

ru.l) WARI]NKI UDZIAŁU W PoSĘPowANIU
m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.Ocena spełniania warunku

dokonana będzie w oparciu o ńożonę ptzez Wykonawcę oświadczenia w sprawie

spehrienia warunków udziahl w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczra

Określenie warunków: Warrrnek ten zostanie uznany za spehriony, jeżsli Wykonawca

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publiczrego)

wykaże(-ą), że zata7am: 1) jest(są) lbezpieczony(-eni) od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności na minimalną sumę gwarancyjną na jedno i

wszystkie zdarzsnia w wysokości co najmniej 500 000,00 ż.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczra lub zawodowa

Określęnie warunków: Warunek ten zostanie uzrany za spehriony, jeżeIi Wykonawca

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielęnie zamówienia publiczrego)

wykaże(ą) , żE 7) w okresie ostatnich 5 lat ptzed upĘwem terminu składania ofert, a

§zl§ ,)nl A-ne-r? 1?.r?
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jeżrcli okres prowadzpnia działalności jest krotszy - w tym okresie, ztealiznwńz

nalrężytą starannością: - jedną robotę obejmującą roboty w zakresie ocieplenia

budynku i jedną robotę w zakresie wykonania lub przebudowy instalacji wod-kan i

co - dla obiektu o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niż 350 m2. Za robotę

budowlaną wykonaną w sposób naleĘty Zamawiający uważa robotę budowlaną

zakończnną wydaniem protokołu końcowego po roAicrsniu przedmiotu umowy. 2)

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (t. j.Dz.U. z2016 T. poz.290) uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi we właściwych specjalnościach, tj.: a) konstrukcyjno-

budowlanej

Zamavnający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

crynności prry realaacji zamówieniawrazz informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczęniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PoDSTA\ryY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy rvykluczenia określone w art. 24 lust.1 ustawy Pzp

III.2.2) Z.amawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.

24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ oŚwrłncznŃ srrłuANYCH PWEZWYKONA\ilCĘ W

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON

WYKL UCZEMU O RAZ S P EŁNIA WARIJNKI UD7,IAł,U W P O S TĘ P O WANIU

ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ oŚWIADCznŃ r,ug DOKUMENTOW, SKŁADANYCH

PRZEZWYKONA\ryCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZ\ilAME

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZ|{OŚCI, O

KTÓRYCH MOWA w ART. 25 UST, 1 PKT 3 USTAWY PZF:

?n1 K-nR-?? 1 ?.r?
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III.5) WYKAZ oŚwrłnczEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZWYKONA\ilCĘ w POSTĘPOWANIU NA WEZ\ryANIE

ZAMA\ryIAJACEGO W CELU POTWIERDaNIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART, 25 UST 1 PKT 1 USTAWY PZ,P

uI.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARf]NKOW UDZIAŁU w
POSTĘPOW\NIU:

l)Dokument potwierdzaj ący, ż,e wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności na minimalną sumę

gwarancyjną na jedno i wsrystkie ńatzęnia w wysokości co najmniej 500

000,00 ń.2)Dowody określające czy roboty zamieszczone w Wykaże robot

budowlany ch zostĘ wykonane naleĘ cie i prawidłowo ukończone . Za robotę

budowlaną wykonaną w sposób naleĘĘ Zamawiający uważa robotę budowlaną

zakończoną wydaniem protokołu końcowego po rozliczsniu przedmiotu umowy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKt]MENTÓw SKŁADAI\IYCH

PRZEZWYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POT\ryIERDZENIA oKollcanoŚc1 o
KTÓRYCH MOWA W ART, 25 UST 1 PKT 2 UsTA\ryY PZP

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

1 )Wypehrione ko sźorysy ofertowe. 2)Dowó d wnie sienia wadium. 3 )W

przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodnośó z orygsnałem kopii

dokumentów przęz osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym

(ewidencyjnym) wykonawcy , naleĘ do oferty dołącryć stosowne

pehromocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) oPIs

ry. 1. 1 ) Thyb udzielenia zamówienia : przstar g nie o granic zony

IV.1.2) 7,amav,iający Ąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

Wykonawc a zobońązany jest wnieść wadium w wysokości 1 0.000 zł(słownie:

,n1ń-nR-?? l?.??
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dziesięć tysięcy ń)przsd upływem terminu składania ofert.wadium może być

wniesione w:1) pieniądnl}) poręczeniach baŃowych, lub poręczeniach

spółdńelczej kasy oszczędnościowo-kredytówej , ztym, że poręczenie kasy

jest zawszs poręczeniem pieniężnym 3)gwarancjach bankowych 4)

gwarancj ach ubezpie czeniowych 5 ) poręc zeniach udzie lanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust, 5 pkt2 ustawy zdnia 9 listopada

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.IJ.z

2007r.Nr 42 poz,27 5 z późn.zm)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

Iv.1.4) wymaga się złozenia ofert w postaci katalogów elektroniczrych lub

dołączenia do ofert katalogów elektroniczrych:

nie

Dopuszsza się ńożenie ofert w postaci katalogów elektronicmych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicmych:

nie

Informacje dodatkowe:

rV.1.5.) Wymaga się złozenia oferĘ wariantowej:

nie

Dopuszrza się żożenie oferty wariantowej

nie

zŁożenie ofeńy wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym żożeniem

oferty zasadńczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcówrktórzy mstaną zaproszeni do

udńału w postępowaniu

(pr ze t ar g o gr ani c zony, ne go cj acj e z o gł o s ze ni e m, di al o g ko nkur e ncyj ny,

par tne r stw o innow ac yj ne )

Liczba wykonawców

R z l5 ,^1r 
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Przewidywana minimaln a liczba wykonawców

Maksymaln a licńa wykonawc ów

Kryteria selekcji wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamiczrego systemu

zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

z kilkoma wykonawcami

czy przeńduje się ograniczenieliczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

zamóńenie obejmuje ustanowienie dynamicmego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowejidynamicznego systemu zakupów dopuszcza się

ńożęnie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze ńożsnych katalogów elektronicmych informacji

potrzebnych do sporządzpnia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicmego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczra

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronic mej (pr ze tar g

ni e o gr ani c zony, pr ze t ar g o gr ani c zo ny, ne go cj acj e z o gł o s ze ni e m) nie

Nalezy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektroniczrej:

przewiduje się ograniczsnia co do przedstawionych wartości, wynikające z

opisu przedmiotu zamówienia :

nie

Nalezy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie

9 z15 )016-08,-)? 1?.-)7
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aŃcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacj e doty cząc e przebie gu aukcj i e lektronic znej :

Jaki jest przeńdziany sposób postępowania w toku aŃcji elektronicznej i

jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne

wysokości postąpień):

Informacje doty czące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,

ronńązańi specyfikacji technicmych w zakresie połączeń:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji

elektronicmej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Cry wykonavłcy,którzy nie ńoĘlinowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicmej :

Iv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

N.2.2) Kryteria

Kryteria
Cena

znaczenie

60

okres gwarancji 25

dośwdczenie zawodowe osoby wskazanej przezwykonawcę ts
do pehrienia funkcji kierownika budowy

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1

ustawy P zp (pr zetarg nie o grani c zony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spehriać wsrystkie oferty:
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Przewidziane jest zastrzeżfrnie pfawa do udzielenia zamówienia na

podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przęwidziany jest podńałnegocjacji na etapy w celu ograniczenialicńy

ofert: nie

Nalezy 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 wykonawcólv, ktorzy podczas dialogu

konkurencyjne go prze dstawili rozwlązanla stanowiąc e podstawę do

składania ofert, jezeli zamawlający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania :

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby romviązań: nte

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu prze dmiotu zamówienia defirrĘąc e minimalne

wymagania, którym muszą odpowiadać wsrystkie oferty:

Podńałnegocjacji na etapy w cęlu ograniczeniu liczby ofert

po dle gaj ących ne gocj acj om poprz ęz zastosowanie kryteriów oc eny ofert

wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczla

Adres strony intemetowej, na której będże prowadzona licytacja

elektronicma:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu

zamówienia w licytacji elektronicmej :

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfrkacji wykonawców w

licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczre urądzeń

informatycnrych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicmej, w tym określenie

minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektroniczrrej i czasie ich trwania:

Wykonawcy, l<tórzy nie ńoĘli nowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin otwarcia licytacji elektronicmej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicmej:

Istotne dla stron postanowienia, które znstanąwprowadzone do treści

zavńeranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne

warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania doty cące zabezpieczenia naleĘtego wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMowY
Przewiduje się istotne zrriany postanowiefizawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano rvyboru

wykonawcy: tak

Nalezy wskazaó zaktes, charakter zmian oraz waruŃi wprowadzenia

zmian;
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Zamańający przewiduje możliwość zmiany w stosuŃu do treści

oferty następujących postanowień umowy w następujących

warunkach (okolicznościach) : 1 ) wydłużenia terminu

obowiązywania umowy, pod waruŃiem, żs; a) prace objęte umową

zostĄ wstrrymanę przęz właściwe organy z ptzycryn niezależmy ch

od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończeńe rea\Łacji

przedmiotu umowy, b) zaszła konieczrość uzyskania niemozliwych

do przewidzęńarra etapie planowania inwestycji danych, zgódbądź

pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, c) wystąpĘ

bardzo złe warunki atmosferycm|ę)w istotny sposób odbiegające od

typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia

zgodnie zzasadami sztuki budowlanej, d) wystąpila siła wyższa

uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy. Termin umowry

zostanie wydłu:żony o sumę dni okresów wstrzymania prac na

wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz

Zamavmającym. Decyzja o koniecmości wstrzymania robót powinna

zostać uzgodniona z Inspektorem nadzoru orazZamańającym. O

wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien

każdorazowopowiadomićZamawiającego2)zmniejszenia

przedmiotu mrówienia, pod warunkiem że: a) zniemożĄiwych do

przewidzenia na etapie planowania inwestycji przy czyn wykonanie

całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których

przerwy ciężenie wymagałoby poniesienia niewspóhniemie wysokich

kosztów. Wszystkie powyższe postanowienia w podpunktach l iż
stanowią katalog zmian, na które Zamańający moze vlytańć zgodę.

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Możiwość dokonania zlrian umowy stanowi uprawnienie

Zamańającego a nie jego obowiązek. Nie stanowi zmiany umowy w

rozumieniu art.I44 ustawy Pzp: a) zrriana danych ruńązanychz

obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zrniana

rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, c) nriana

osób odpowiedzialnych zakontakĘ inadńr nad przedmiotem

IV. 6) INF o RMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze

poulhym (jeżeli dotyczy) :

Środki słuĘce ochronie informacji o charakterze poufhym

IY.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udżału w postępowaniu:

Data: 07 /09/2016, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną

pottzebę udzielenia zamówięni a (przstar gnieograniczony,

przetar g o graniczony, ne gocj acj e z o gło szeniem) :

nie

Wskazać powody:

Język lub jęryki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od

ostatecmego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się uniewafoienie postępowania o

udzi e lenie zamówieni a, w przy padku niep r zymania środków

pochodących zbudzetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przEz państwa cżonkowskie Europej skiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ byćprrcmacz)ne na

sfinansowanie całości lub cz4ści zamówienia: tak

IV.6.5) Przewiduje się uniewafoienie postępowania o

udzielenie zamówieni a, jeżrcli śro dki słuĘc e sfi nansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamaw iający ramier rał pr zsmaczyć n a s fi n ans owani e c a ł o śc i

lub części zamówienia, nie mstaĘ mu przyzrane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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