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Adres strony internetowej, na której zamaw|Blący udostępn|a specyflkację Istotnych WarUnków zamówienia:
www.bip.minskmazowiecki.pl

Mińsk Mazowiecki: PRZEBUDoWA UL|oY LEŚNEJ l Ks|ĄżĘcEJ W
sToJADŁAcH. ||| ETAP

Numer ogłoszenia: 29236 . 20.t 6; data zam ieszczenia: 10.02.2016
oGŁosZEN|E o ZAMÓW|EN|U - robotv budow|ane

zamieazczanie ogloszenia: obowiązkowe'

oglośzenie dotycfyi

M zańóWienia pubIicznego

!zawarcia umowy ramowej

! ustanowi €n ia dynamicznego systemu zakupów (Dsz)

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

|. 1) NAzvvA I ADRES: Gmina [4ińsk Mazowiecki , u|' chełrnońskiego 14, 05-300 Mińsk Mafowiecki' woj.

mazowieckie, tel. 025 7582851, faks 025 7582489.

Adr.g strony internetowei zamawiającego: www.minskmazowiecki.p|

|. 2} RoDzA| zA|ll|lUv|A,ĄcEGo: Administracja samożądowa'

sEKcJA ||: PRZEDM|oT zAMÓw|EN|A

||.1) oKREŚLEN|E PREDMIoTU ZAMÓW|EN|A

||.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawia|ącego: PRZEBUDoWA UL|CY LEŚNEJ I Ks|ĄzĘcEJ

W sToJADŁAcH - ||1 ETAP

||.l.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane'

||'1.4) okleś|enie przedmiotu olaz wie|kości |ub zak.ogu zamówi.niai Przedmiotem zamÓWienia jest

wykonanie pżebudowy u|icy Ksiąfęcej w stojadłach na odcinku od działki nr 22915 do działki nr 299/8 o

długoŚci około 470 m' z zakresu pŻebudowy wyĘcza się' wykonar€ w popżednich |atach' pŻebudowy

irfrastruktury e|ektroenergetycznej i te|ekomunikacyjnej. szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar

robót faĘczony do niniejszego postępowania. | ńegra|ną częścią opisu Przedmiotu zamówjenia stanowią

niżej wymienione zaĘczniki: -Dokumentacja projektowa -Pzedmiar robót -srcfegółowa specyfikacja

techniczna. .

[.r.5)
E przewidui€ się udzie|enie zamówień uzupełniaiących:

okreś|enie przedmiotu olaz wie|kości tub zakr.su zamówioń uzupełnia|ących

Pżewiduje się moż|iwość udzie|enia zamówienia @upełniającego do 50% wartości zamÓwienia

podstawowego' po|egającego na powtóżeniu tego samego rodzaju zamóWjenja, na podstawie odrębnej
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umowy w trybie zarrńwienia z wolnej ręki' na podstawie ań. 67 ust' 1 pkt. 6 |,stawy

I|.1.6) w8pó|ny s,łownik zamówień (cPV): 45'11'10'00-8. 45'23'33'20-8, 45.23.31'20-6.

||.1.7) cry dopuszcza się złożen|e ofeńy częściowej: nie,

|l.1.8) czy dopuszcza 5ię złoźenie ofeńy wa.iantowej: nie'

|l.2) czAs TRWAN|A ZAMÓW|EN|A LUB TERM|N wYKoNAN|A: zakończenie: o1'07'2016'

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERzE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

.1) WAOTUM

|nformacja na temat wadium: 1'Przystępując do ninejszego postępowana każdy vlykonawca zobowiązany

jest Wnieść Wadium w wysokości 6000.00. zł (słownie| szeŚć tysięcy złotych)' 2'Vwkonawca może wnieść

wadium jednej |ub ki|ku formach przewidzianych w ań' 45 ust' 6 L]stawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach

bankowych |ub poręczeniach spółdfie|cfej kasy osfcfędnoŚciowo - kredytowej' z tym że po.ęczenie kasy

jest zawsfe polęczeniem pieniężnym' 3)gwarancjach bankowych' 4)gwarancjach ubezpiecŹeniowych'

s)po|ęczeniachudzie|anychprzefpodmioty'októrychmowawań'6bust'5pkt2ustawyfdnia9l istopada

2000t o utworzeniu Po|skiej Agenc]i Rozwo]u Przedsiębiorczości (Dz' U' z20o7|' N| 42' pÓz' 275 ze n')'

3.VWkonawca zobowiązany jest wnieść wad.um przed upływem terminu skfadania ofeń' 4'Wadiumw

pieniądzu rE|eży wnieść pJze|ewem na konto zarrtawiającego: Bank spółdzie|czy w Minsku l'lazowieckim Nr

52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 5'W przypadku wadium wnoszonego w pjeniądzu' jako telmin

wniesienia wadium przyjęiy zostaje terrnin !,Żnania kwoty na rachunku zamawiającego' 6'W przypadku

wniesienia wadium w formie innej niż p]enjądz. oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

M|eŹy złołÓ pŻed upływem terminu składania ofeń w siedfibie rnawiającego Urząd Gm.ny Mińsk

Mazowieck. u|' chełmcńskiego 14 05.300 M.rBk |\4afowieckiw kance|arii pok' 102, a kserokopię dokurnentu

poświadcfoną za zgodność z oryginałem naTeży zaąc4ć do ofeńy' 7'Niewniesienie wadium w telminie lub w

sposób ok|eŚ|ony W s|Wz spowoduje wyk]uczenie Wykonawcy na podstawie ań' 24 ust' 2 pkt 2 ustawy

Pzp.

Il.2) ZALICZXI

|||.3} wARuNK| UDzAŁu W PosTĘPoWAN|u oRAz oP|s sPosoBu ooKoNYwAN!Ą ocENY

sPEŁNt/ĄN|A TYCH WARUNKÓW

|||. 3.l ) uprawnienia do wykonywania okreś|onei dziala|ności |ub czynności' ieźe|i przep|sy

prawa nakładają obowiąfek ich posiadania

opis sposobu dokonywdnia oceny sp€łniania |ego warunku

zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do

wykonywania okreś|onej działa|ności |ub czynności' jeże|i przepisy prawa nakladają obowiązek ich

posiadaniai Warunek ten będz]e spełniony pżez wykonawcę' jeże|ifbży w|az z ofer1ą
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oświadczenie o spełnieniu warunków udziału W postępowaniu zgodnie z ań' 44 ustawy (zaĘcznik 2

do SIV\rf);

|||.3.2) wledza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego walunku

zamawiający w niniejszym postępowaniu nie Wymaga udokumentowania posiadania wiedzy i

dośWiadcfenia; Warunek ten będf]e spełniony przez Wykonawcę' jeże|i złoży w|az z ofeńą

oświadczenie o spetnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ań' 44 ustawy (faĘcznik 2

do sl\Ąu)]

u|.3.3) Potencjał technicfny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego wa.unku

Zarnawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania potencjału

technicznego; Warunek ten będzie spełniony pzez wykonawcę. jeże|| złoŻy w|azz ofeią

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art' 44 ustawy (załącznik 2

do SlW4l

|||.3'4) osoby fdo|ne do wykonania zamówienia

opis 6posobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiąący uznawa|unek za spełnjony jeże|i vlykonawca wykaże' że dysponuje Iub będzie

dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamÓwienia, o|az przedstawi

informacje na temat ich kwa|ifikacjj zawodowych. doświadczenia niezbędnego do wykonania

zamówienia, a takfe zakresu wykonywanych pŻez n]e czynnościwraz z informacjąo podstawie

dysponowania tymi osobami tj': co najmniej jedną osobą posiadającą uPrawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymiw specja|ności drogowej |ub odpowiadające im uprawnienia

wydane na podstawie wcześnjej obowlązujących przepisÓw prawa' zamawiający uzna warunek za

spełniony na podstawie ana|izy złożonego oświadcfenia \Ąłkaz osÓb do wykonania zamóWienia -

wzór stanowi zał' 4 do s|WZ

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i flnansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania lego wa.unku

Zamaw]ający w nin]ejszym postępowaniu nie wymaga L'dokumentowania spełniania wa|unku

syiuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten będfie spełniony pŻez wykonawcę' jeżeli złcży

wraz z ofeńą ośWiadczenie o spełnieniu warunkóW udziału w postępowaniuzgadnie zarl' 44

ustawy (zaĘcznik 2 do slwz);

|||.4) |NFoRMAGJA o ośWnDczEN|AcH LUB DoKUMENTAoH, JAKIE MAJĄ oosTARczYć

wYKoNAWCY W CELU PoTW|ERDZEN|A sPEŁN|AN|A WARUNKÓW UDZAŁU W PosTEPoWANlU

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

|||.4.1) w zak.esie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków' o których mowa w ań. 22 ust' 1

ustawy' oprócz oświadczenia o spetnianiu warunków udziatu w postępowaniu na|eł przedłożyć:
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. wykaz osób' które będą uczestniczyć w wykonylvaniu zanńwienia, w szczegó|ności

odpowiedzia|nych za świadczenie usł|.]g' kontro|ę J.akoŚci |ub kierowanie robotami budow|anymi, wraf

z informacjami na temat ich kwa|ifikacji zawodowych' doświadczenia i wyksfałcenia niefbędnych do

wykonania zamówienia' a także zakresu wykonywanych pŻez nie czynncści' oraz informacją o

podstaw@ do dysponowania tymi osobami,

. oświadczenie' że osoby' które będą rczestniczyć w wykonywaniu zanńwienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeŹe|i ustawy Mkładają obowiąfek posiadania takich uprawnień;

|||'4.2) W zak.esie potwierdzenia niepod|egania wyk|uczeniu na podstawie ań. 24 ust. ,l ustawy'

należy pŻedłożyć:

. ośw|adczenie o braku podstaw do wyk|uczenia;

. aKualny odpis z wlaściwego rejestru |ub z centra|nej ewidencji i informacji o działa|ności

gospodarczej, jeże|i odrębne przepisy wymagają wpisu do lejesku |ub ewidencji, w ce|u wykafania

braku podstaw do wyk|uczenia w oparcju o ań' 24 ust. 1 pkt 2 ustawy' wystawjony nie wcześniej nż

6 miesięry przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzie|enie zamówienia a|bo skŁdania ofeń:

. aKua|ne zaświadczenie wlaściwego nacze|nika u|zędu skarbowego potwierdzające, że wykomwca

nie za|ega z oplacaniem podatków, |ub zaświadczenie, że @yskał pzewidziane prawem a^/o|nienie'

odroczenie |ub rozłożenie na raty za|Ęłych platnośc. Iub wstrzymanie w całości wykorEnia declzji

WłaŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niż 3 miesiące pżed upvwem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzie|enie zamówienia albo składania ofeń;

. aktua|ne zaświadczenie właściwego oddiału zakładu Ubezp'eczeń społeczrrych |ub Kasy Ro|njczego

Ubezpieczenia społecaego potwierdfające. że wykoMwca nie zA|ega f opłacaniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczrE' |ub potwierdzenie, że @yskał przewidziarE prawem

a^/olnienie' odrocfenie |ub roz|ożenie na raty za|egłych ptatności |ub wstrzyrnanie w całości

wykonania decyfji właŚciwego organu. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed u8wem

terminu składania wniosków o dopusfcfenie do udfiału W postępowaniu o udfie|enie zamówienia albo

składania ofert;

|||.,ł.3) Dokumeńty podmiotów zag]anicznych

Jeże|i lvykonawca ma gigdzibę |ub mieisco zamiBzkania poza teryto.ium Rzeczypo6po|itei Po|skiej'

orzedktada:

|||.,|.3.1) dokumgnt wyśtawiony w kraiu' w którym ma s|edzibę |ub mie.isce zamleśzkania

potwierdzaiący' że:

. nie otwańo jego |ikwidacjj ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed upływem terminu składanja wniosków o dopuszczenie do udfiafu w postępowaniu o udzid|enie

zamówienia a|bo składania ofert:

. nie zalega z uiszczaniem podatkóW' opłat' składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a|bo że

uzyskał przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie |ub rozłoŹenie na raty za|egłych płatności |ub

wstrzymanje w całości wykonania decyfji właściwego organu - wystawiony nie wczeŚniej niż 3

miesiące przed upvwem terminu składanja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzie|enie zamówjenia a|bo skfadania ofeń:

|||.4.4) Dokumenty dotyczące przyna|eżności do tej samej grupy kapitalowei ,

. |ista podmiotów na|eżących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 |utego

2007 r. o ochronie konkurenc].i i konsumentów a|bo informacji o tym' że nie należy do grupy

kapitałowej;

t.6) |NNE DOKUMENTY

Inne dokumonty niewymienione w pkt lll,4) albo w pkt lll,5)

1)Vvypełniony formu|arz ofeńowy (zał. nr 1 do slwz) 2)Vwpełniony zaącznik o podwykonawcach (zat' n. 7

do s|Vuf) - jeże|i dotyczy 3)Kosztorys ofeńowy (spoŻądzony według przedmiaru robót stanowiącego zał. nr

I do SIWZ

SEKCJA lV: PROCEDURA

M1) TRYB uDZELEN|A ZAMÓW|EN|A

v.1.1) Tryb udfielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

M2} KRYTERLA OCENY OFERT

|V.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 -Cena -95

2 . okres gwa€ncji . 5

N-2.21

L ] pr2ep.owadzona będzie aUkcja e|ektroniczna, adres strony. na któ|ej będzie prowadzona:

M3) Zt/lLANA UMOWY

przewiduie się istolne fmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do tleści oferty, na

podstawie którei dokonano wybolu wykonawcy:

Dopuszcza|ne zmiany postanowień umowy oraz okreś|enie warunków zmian

|stotne postanowjenia umowy zawańe zostały w załączniku Nr 6 do s|Wz' zmiana zawańej umowy w

stosunku do treściofeńy' na podstawie której dokonano wyborujest dopuszcza|na tylko W p|zypadku:

l.Zmiany terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy: 1)zmiany spowodowane warunkami

atmosferycfnymi, geo|ogicznymi' archeo|ogicznymi' W szczególności: a)k|ęski ży\/viołowe; b)warunki

atrnosferyczne uniemoż|iwiające prowadzenie robÓt budow|anych. przeprowadzanie prób i sprawdzeń'
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dokonywanie odbiorów' w szczegó|noŚcii temperatury powietrfa poniżej-5 st' c' Wiatr uniemoż]iwiający

pracę maszyn budow|anych' gwaltowne opady deszczu (obeManle chmury)' śniegu' gradobicie' burfe z

wyładowaniami atmosferyczrrymi c)niewypały i niewybuchyi d)wykopa|iska a|cheo|ogiczne; e)odmienne od

pŻyjętych w dokumentacji projektowej warunki geo|ogiczne (kategorie gruntu' kurzawka, głazy narzutowe '

warunki gruntowe itp'); f)odmjenne od pŻyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe' w

szczegó|ności istnienie podfiemnych sieci, insta|acji, uEądzeń |ub nie zirMentaryzowanych obiektów

budow|anych (bunkry' fuńdamenty itp') g)wykonanie robót dodatkowych |ub uzupełniających Wpvwaj.ących na

termin wykonania zamówienia podstawowego' 2)fmiany będące następstwem oko|iczności |eżących po

stronie zamawiającego' w szczególnościi a)nieterminowe pŻekafanie terenu budowy pżef zamawiającego;

b)wstrzymanie robót przez zamawiającego Iub uprawnione do tego służby; c)koniecznoŚć usunięcia bĘdów

|ub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektoweji 3)fmiany będące następstwem dziatania organów

administracji' w szczegó|noŚci: a)pŻekroczenie zakreŚ|onych pżez prawo terminów wydawania prŹef

organy administracji decy4i' zea o|eć,, uzgodnień jtp.; b)odmowa wydania pŻez orgary administracji

wymaganych decyzji' zezwo|eń, ufgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej c)inne przyczyny

zewĘtrzne nieza|eżne od zamawiającego oraz \il''ykonawcy skutkujące niernoż|iwością prowadfenia prac' w

szczegó|ności: -brak moż|iwości dojazdu oraz transpońu materiałów na teren budowy spowodowany

awariami' remontami |ub pŻebudowami dróg dojafdowych protesty mieszkańców 4)zmiana terminu

rea|.zacj.umowy fe wfg|ędu na: a)przedłużającą 5ię procedurę pzetargową b)wystą)ienie oko|iczności,

których strorry urnowy nie były w stanie pżewidzieć' pomimo zachowania na|eżytej starannoŚci W pzypadku

wystąpienia którejko|wiek z oko|iczności wymienionych termin wykonania umowy może u|ec odpowiedniemu

pŹedh'żeniu' o czas niezbędrry do zakończenia wykonyrvania jej przedmiotu w sposób nalełty' nie dłużej

jednak niż o okres tMania tych okolicznoŚci' 2'zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1)zmiany

techno|ogiczne' w szczegó|nośc.: a)odmienne od pŹyjętych w dokumentacji projektowej warunki geo|ogiczne

(kategorie gruntu, kuŻawka' glazy naŹutowe itp') skutkujące niemoaiwoścjązrea|.zowania pŻedmiotu

umowy p|zy dotychczasowych fałożeniach techno|ogicznych; b)odmienne od pzyjętych w dokumentacji

projektowej warunki tercnowe' w szczegó|ności istnienie podziemnych sieci' insta|acji' ulządzeń. nie

finwentaryzowarrych obiektów budowlanych (bunkry' fundamenty. ściany szcze|ne itp') skutkujące

niemoż|iwoŚciązrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach techno|ogicznych |ub

rnateriałowych; c)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji

spowodowana faprzestaniem produkcji |ub wycofaniem z rynku tych materiałów |ub Urządzeń' d)pojawienie

się na rynku materiałÓw |ub urządfeń nowsfej generacji poa,'/a|ających na zaoszczędzenie kos'ów rea|izacji

pąedmiotu umowy |ub kosztów eksp|oatacjiwykonanego przedmiotu umowy. e)konieczność zrealizowania

robót przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczńyc|Vtechno|ogicznych |ub materiałowych niŹ wskazane w

dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie pŻewidzianych roa'viąfań groziło niewykonaniem, wad|iwym

wykonaniem robót |ub doborem innych roaviązań mieszczących się w zakresie to|erancji wskazanym przez

zamawiającego na etapie postępowania przeta|gowego' f)konieczność zrea|izowania projektu pży

zastosowaniu innych rofr'viąfań technicznych |ub materiałowych ze wzg|ędu na zmiany obowiązującego
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prawa 3.zmiany osobowe l)zmiana osób' przy pomocy których Vlykonawca rea|żuje pŻedmiot umowy m

inne osoby |egitymujące sję co najmniej równowafrrymi up|awnieniami' o których mowa s|Wz; 2)zmiana

osób, przy pornocy których zamawiający |ea|izuje przedmiot umowy na inne osoby |egitymujące się co

najmniej równoważnymi uprawnieniami' o których mowa w sIVff; 3)zmiana podwykonawcy' przy pomocy

którego vWkonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywa|nym

doświadczen]em' Potencjałem technicznym i osobowym (pod Warunklem odpowiedniego zgłoszenia i po

akceptacji przef zamawiającego) 4)|ofsferzenie ub fmnie]szenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu

do wskazanego w ofelcje wykonawcy' 4'Pozostałe zmiany 1)siła Wyższa uniemoż|lwiająca wykonanie

przedmiotu urnowy zgodnie f sIWz] 2)fmiana sposobu roz|iczania umowy |ub dokonywania pŁtności na

Źecz V\rykonawcy; 3)|e4gnacja p|zez zanawiającego z |ea|izacji części (nie więcej nif 10o/o) przedmiotu

umowy . w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomn]ejszone, przy czym

zamawiąący zap|aci za wszystkie spełnione śWiadczenia oraz udokumentowane kosfy' któ.e VWkonawca

poniósł w a,viązku z wynikającymi z umowy p|anowanymi Świadczeniami; 4)inna nż wymjenione siła wyższa

(zdaŻenie zewnętŻne' niemoŹ|iwe do pżewidzenia i do fapobieŹenia) uniemoŹ|iwiające wykonanie

pzedmiotu umowy zgodnie z s|\/vz i dokumentacją s)faisinienia omyłki pisarskiej |ub rachunkowej;

o)powstania rozbieżności lub niejasnoŚciw lofumieniu pojęć u4tych w Urnowie' których nie będzie moŹrra

usuĘć w inny sposób' a zmiana będzie umoż|iwiać usunięcie rozbieŻności i doprecyzowanie Umowy w celu

jednoznaczrEj interpretacji jej zapisów PŻez strony s.Nie stanowi zmiany urnowy w rozumieniu art, 144

ustawy Prawo zanńwień pub|icznych: 1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną

Umowy (np' zm.ana nr rachunku bankowego' fmiana dokumentów potwierdzających uregu|owanie płatności

wobec podwykonawcÓw); 2)zmiany danych te|eadresowych' zmiany osób wskazanych do kontaktów mied4

strommi; Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie (z wyłączeniem ust' 5) sądopuszcza|ne pod

warunkiem przedstawienia przez stronę .nformacji o proponowanej zmianie wraz ze stosownym

LĘasadnieniem oraz pod warunkiem zachowania formy pisemnej popzez zawarcie stosownego aneksu do

umowy pod rygolem nieważności wprowadzonej zmiany, zmiana na wniosek \Ą/ykonawcy wymaga zgody

zamawiającego'

M4) INFORMACJE ADMINISTR.ACYJNE

lV.4.,|) Adres strony internetowej' na której jest dostępna specyfikacia istotnych warunków

zamówienia: www. bio' minskmazowiecki. oI

specyfikację istotnych warunków zamów|enia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mińsk

Mazowiecki u|' chełmońskiego 14. 05.300lMińsk Mafowiecki pok' 11

|V4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu |ub ofeń: 25'02,2016

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy |Vlińsk Mazowieck u| chełmońskego 14' 05-300 Mińsk Mazowecki

pok. 102.

|V4.5) Termin związania ofeńą| okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń)'

M4.1G) |nformacje dodatkowe' w tym dotycfące finansowańia projektu/prog.amu ze środków Unii

Europejskiej: nie dotyczy.
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lv.4.l7) ęy przelYidu|e 6Ę un|etYaźn|onh poatępow.n|a o udŹ9|on|9 zrmówionb, w prżYpądku

nioprztżnania środkółr pochodzących z budżotu tJn|| Eu.opeFk|oj or.2 n|opod|.gających żYrotowi

śtodkotv z pomocy udzie|oneJ przoz p.ństw. członkow9kl9 EuropoFk|€go Poi@uńigńia o wo|nym

Hand|u (EFrA}, Kóro miały być pr.eznaczono na 8f|naBowanio całości |ub częóci zarńYrienia: nie

G.5:.Yj*r,}[i:";sł'
05.300Mińrł2M-azoJraecru
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