Czarne, dn. 29 grudnia 2010 r.

Czarne: 157/OG-brem/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES:
Jednostka Wojskowa 4141,
ul. 27-go Lutego, 77-330 Czarne, woj. pomorskie,
tel. 0-59 8320279, faks 0-59 8320246.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa MON.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 157/OG-brem/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
„całodobowa, bezpośrednia fizyczna ochrona osób i mienia w obiektach Jednostki Wojskowej 4580
Czarne realizowana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO)”.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 17 000,00 zł ( słownie: siedemnaście
tysięcy złotych zero groszy).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
I.K ( 059 83 20 279)
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia nie spełnia) w oparciu o dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdziale IX SIWZ. Z
treści złożonych Zamawiającemu dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca
spełnia w/w warunki. Przez ocenę dokumentów należy rozumieć ich badanie w zakresie
ustalonym przez prawo, tj. przeprowadzenie analizy w kontekście: -czy dany dokument został
wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, -czy dokument został
wystawiony w okresie ustalonym przez prawo (nie wcześniej niż); -czy zawiera on informacje
wymagane dla tego dokumentu; -czy adresatem tego dokumentu jest Wykonawca
uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu; -czy kopia załączona przez Wykonawców w
miejsce oryginału została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione
lub pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione; -czy złożony dokument jest
kompletny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia nie spełnia) w oparciu o dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdziale IX SIWZ. Z
treści złożonych Zamawiającemu dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca
spełnia w/w warunki. Przez ocenę dokumentów należy rozumieć ich badanie w zakresie
ustalonym przez prawo, tj. przeprowadzenie analizy w kontekście: -czy dany dokument został
wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, -czy dokument został
wystawiony w okresie ustalonym przez prawo (nie wcześniej niż); -czy zawiera on informacje
wymagane dla tego dokumentu; -czy adresatem tego dokumentu jest Wykonawca
uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu; -czy kopia załączona przez Wykonawców w
miejsce oryginału została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione
lub pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione; -czy złożony dokument jest
kompletny
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia nie spełnia) w oparciu o dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdziale IX SIWZ. Z
treści złożonych Zamawiającemu dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca
spełnia w/w warunki. Przez ocenę dokumentów należy rozumieć ich badanie w zakresie
ustalonym przez prawo, tj. przeprowadzenie analizy w kontekście:
- czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego
wystawienia,
- czy dokument został wystawiony w okresie ustalonym przez prawo (nie wcześniej niż);
- czy zawiera on informacje wymagane dla tego dokumentu; -czy adresatem tego dokumentu
jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu;
- czy kopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione lub pełnomocnictwa udzielonego przez
osoby uprawnione;
- czy złożony dokument jest kompletny. .
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia nie spełnia) w oparciu o dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdziale IX SIWZ. Z
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treści złożonych Zamawiającemu dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca
spełnia w/w warunki. Przez ocenę dokumentów należy rozumieć ich badanie w zakresie
ustalonym przez prawo, tj. przeprowadzenie analizy w kontekście:
czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego
wystawienia,
- czy dokument został wystawiony w okresie ustalonym przez prawo (nie wcześniej niż);
- czy zawiera on informacje wymagane dla tego dokumentu; -czy adresatem tego dokumentu
jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu;
- czy kopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione lub pełnomocnictwa udzielonego przez
osoby uprawnione;
- czy złożony dokument jest kompletny. .
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia nie spełnia) w oparciu o dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdziale IX SIWZ. Z
treści złożonych Zamawiającemu dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca
spełnia w/w warunki. Przez ocenę dokumentów należy rozumieć ich badanie w zakresie
ustalonym przez prawo, tj. przeprowadzenie analizy w kontekście:
czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego
wystawienia,
- czy dokument został wystawiony w okresie ustalonym przez prawo (nie wcześniej niż);
- czy zawiera on informacje wymagane dla tego dokumentu; -czy adresatem tego dokumentu
jest Wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu;
- czy kopia załączona przez Wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione lub pełnomocnictwa udzielonego przez
osoby uprawnione;
- czy złożony dokument jest kompletny. .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
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zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

zamieszkania

poza

terytorium

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem - załącznika nr 1
2)Wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 2
3)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z
art. 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr
3;
4)Parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy - załącznik nr 4.
5)Ważna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie
osób i mienia ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U.Nr 145, poz. 1221)
6) Ważna decyzja przyznająca prawo posiadania broni palnej maszynowej i gazowej- w celu
ochrony obiektów i konwojów broni bojowej,
7)Oświadczenie, iż Wykonawcy posiadają kancelarię tajną, zgodnie z wymogami określonymi w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.10.2005r. w sprawie organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1741); - Załącznik nr 7
8)Oświadczenie , że Wykonawcy posiadają Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
przeszkolonego przez Służby Ochrony Państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych; Załącznik nr 7;
9)Oświadczenie, że Wykonawcy posiadają broń, wymaganą do ochrony obiektów, zgodnie z
Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych OIN 3-2008 § 12.1; - Załącznik nr 6
10)Oświadczenie, że Wykonawcy wyposażą pracowników ochrony w jednolite umundurowanie,
osobiste środki opatrunkowe oraz pozostałe wyposażenie, zgodnie z Ustawą z dnia 22.08.1997r. o
ochronie osób i mienia dla wszystkich pracowników, przewidzianych do realizacji zamówienia; Załącznik nr 6
11)Oświadczenie, że Wykonawcy posiadają Grupę interwencyjną w skład której wchodzi min
dwuosobowy, uzbrojony patrol interwencyjny na pojeździe mechanicznym, który w czasie do max
30 minut od wezwania przez służbę dyżurną obiektu lub zadziałanie systemu napadowego,
monitoringu podejmą działanie, w celu wsparcia obiektów wojskowych i w przypadku ich zagrożenia
- Załącznik nr 6
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12)Oświadczenie , że Wykonawcy posiadają sieć radiową typu dyspozytorskiego do zapewnienia
łączności radiowej wewnętrznej i zewnętrznej, obejmującej rejon realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca musi posiadać wydane przez uprawniony podmiot pozwolenie na używanie radiowych
urządzeń nadawczych lub nadawczo - odbiorczych, pracujących w służbie radiokomunikacyjnej
ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, obejmujących swym zasięgiem rejon realizacji przedmiotu
zamówienia - Załącznik nr 7
13)Oświadczenie , że Wykonawcy dysponują własnym centrum odbiorczym, (do którego podłączą
system alarmowy ochranianych obiektów JW. 4580) sprawującym stały dozór sygnałów
przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach
alarmowych, otrzymywanych z lokalnego systemu alarmowego, po łączach radiowych. Wykonawca
musi posiadać pozwolenie wydane przez uprawniony podmiot na używanie radiowych urządzeń
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, pracujących w sieci monitorowania sygnałów systemów
alarmowych, obejmujących swym zasięgiem rejon realizacji przedmiotu zamówienia, - Załącznik nr
7
14)Oświadczenie, że Wykonawcy wyrażą zgodę na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu
mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny oraz po podpisaniu umowy
przystąpią niezwłocznie do procedury objęcia przedsiębiorstwa militaryzacją na zasadach i w trybie
określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie militaryzacji
jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa
państwa (Dz. U. Nr 78 poz. 707) oraz w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia
19.06.1999 r. w sprawie ochrony przez SUFO terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu
obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z późniejszymi zmianami); - Załącznik nr 6;
15)Oświadczenie , że wszyscy pracownicy ochrony biorący udział w realizacji zamówienia
posiadają ważne i aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, upoważniające do dostępu
do informacji niejawnych, oraz są przeszkoleni z zasad ochrony informacji niejawnych i posiadają
zaświadczenia o odbyciu tego przeszkolenia, Załącznik nr 7;
16)Oświadczenie, że pracownicy ochrony realizujący usługę muszą posiadać licencję odpowiednio I
lub II stopnia, zgodnie z wymogami na zajmowanym stanowisku Załącznik nr 7;
17)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
- 8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
18)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy
podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dn. 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dz. U. z 2002 Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.);
19)W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo (o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty) określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający dopuszcza na podstawie art. 144 ustawy Pzp możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w następujących sytuacjach:
1) W przypadku zmian organizacyjnych oraz nieprzewidzianej wcześniej potrzeby zmniejszenia
ilości przewidzianych do ochrony stanowisk ochronnych i zadań ochronnych, przez co zmniejszy
się zakres wykonywanej ochrony oraz wartość umowy, bez roszczeń ze strony Wykonawcy,
2) W przypadku zmian przepisów ustaw oraz innych aktów prawnych, dotyczących ochrony osób i
mienia, ochrony dostępu do informacji niejawnych, zmiana umowy zostanie przeprowadzona w
celu jej dostosowania do zmienionych przepisów,
3) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, określonej w umowie.
2.Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej
ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.mon.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4141 Czarne
ul. 27 Lutego, 77-330 Czarne
Telefon : 059-83-20-279, faks: 059-83-20-246.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.01.2011 godzina 13:00, miejsce: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4141 Czarne Kancelaria jawna ul.
27 Lutego, 77-330 Czarne REGON: 770982604, NIP: 843-14-28-741 Telefon : 059-83-20-279, faks:
059-83-20-246.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

DOWÓDCA
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