Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):
http://bip.pmkl.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne-1.html
Ogłoszenie nr 39016 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.

Wasilków: Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum
Kultury Ludowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 RPPD.08.03.00-20-0023/16
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
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
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: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej , krajowy numer identyfikacyjny
365437292, ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 74 36 082 ,
e-mail s.rawinis@skansen.bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.skansen.bialystok.pl

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)
tak
http://bip.pmkl.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne-1.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
http://bip.pmkl.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne-1.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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków

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: Wykonanie prac remontowych w
dworze z Bobry Wielkiej
Numer referencyjny: AD.261.11.2017
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

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: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry
Wielkiej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji), 16-010 Wasilków, ul. Leśna
7. 2.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1)prace remontowe ogólnobudowlane zewnętrzne,
2)prace remontowe ogólnobudowlane wewnętrzne, - etap I – remont piwnic - etap II remont parteru i
poddasza 3)wykonanie instalacji sanitarnych, 4)wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) 5)wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, dokumentów administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie

budowy i budowę w technologii światłowodowej przyłącza remontowanego budynku do istniejącej na
terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej sieci światłowodowej 3.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera dołączona do SIWZ dokumentacja projektowa. 4.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych
zamówieniem w poszczególnych branżach (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby
pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób
zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku gdy czynności w
zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy. Wykonawca lub podwykonawca za pośrednictwem wykonawcy w terminie 5
dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób i stosowne oświadczenie, że osoby te są
zatrudnione na umowę o pracę. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy
Wykonawca/podwykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia
dokonania zmiany osób. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg
zatrudniania przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa
powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców,
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych równoważnych
rejestrów oraz wykonujących osobiście i/lub samodzielnie powierzone im czynności w zakresie
realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca/podwykonawca przedłoży zamawiającemu
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności: 1)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie
umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności pozbawione: adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników itp.). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania; 2)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (zanonimizowane analogicznie j.w.); 3)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (zanonimizowane
analogicznie j.w.). 5.Zamawiający wymaga udzielenia minimum 5-letniej gwarancji na wykonane
roboty. 6.W przypadku, gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy opisie przedmiotu
zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy Pzp i posłużono się wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod
warunkiem, że rozwiązania równoważne zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od określonych w dokumentacji. 7.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do
rozwiązań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca zobowiązany jest
do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 8.Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone
zamawiającemu i osobom trzecim. 9.Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do
uporządkowania terenu. 10.Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może
dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:71320000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
Wartość bez VAT: 1386901.22
Waluta:
PLN

(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: nie

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:
data zakończenia: 30/05/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

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: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się
posiadaniem w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych
lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniej niż 700.000,00 zł nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania doświadczenia podane w walutach obcych
wykonawca winien przeliczyć na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania
ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać, iż: a) Wykonał
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2
roboty budowlane o wartości min. 300.000,00 zł brutto każda, obejmujące wykonanie remontów
budynków w zakresie m.in. instalacji elektrycznych (lub teletechnicznych) i sanitarnych łącznie. b)
Dysponuje osobą/osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo
uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w
specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej.
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: tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jak też w przypadkach gdy wykonawca lub wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia powołują się na zasoby innych podmiotów (np. podwykonawców) warunek
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za
spełniony, jeżeli jeden z tych podmiotów wykaże się doświadczeniem w wykonaniu 2 robót
budowlanych (roboty budowlane nie podlegają sumowaniu).
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 tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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:
1.Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w

przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp skorzysta z dokumentów
znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). 2.Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu. 3.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy w pkt 2 stosuje się odpowiednio.
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:
1.W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym, niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert. 2.W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej: 1)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 (zgodnie lub wg załącznika nr 3 do SIWZ), z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały 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; 2)Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych,
wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (zgodnie lub wg załącznika nr 4 do 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)
1.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie, o którym mowa w rozdz.
VII pkt 1 SIWZ, tj. oświadczenie wstępne (zgodnie lub wg załącznika nr 2 do SIWZ). 2.W
przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest: 1)Zamieścić informacje o
tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania
wykluczeniu – (w załączniku nr 2 do SIWZ) 2)Złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na
którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania (w załączniku nr 2 do SIWZ) 3)Złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie
innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (zgodnie lub wg załącznika nr 6 do SIWZ), które w szczególności określają: a)Zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)Sposób wykorzystania przez wykonawcę

zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)Zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d)Czy podmiot, na zdolnościach
którego polega wykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, zgodnie ze wzorem
(załącznik nr 5 do SIWZ), wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

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

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:
nie

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:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena ofertowa 60.00

okres gwarancji 30.00
okres realizacji 10.00

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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
nie
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:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1.Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
ofertowej brutto. 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w
następujących formach: a.Pieniądzu; b.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym; c.Gwarancjach bankowych; d.Gwarancjach ubezpieczeniowych; e.Poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016/359 j.t.).
3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione
na wskazany rachunek bankowy zamawiającego. 4.W przypadku składania przez wykonawcę
zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń), gwarancja (lub poręczenie) powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a.Nazwę
dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji udzielającej gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b.Określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp);
c.Kwotę gwarancji; d.Termin ważności gwarancji (obejmujący wykonanie zamówienia i okres
rękojmi); e.Bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego; f.Zapewnienie wykonalności na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej; g.Określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla
siedziby zamawiającego. 5.Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (na podstawie
protokołu odbioru końcowego). Pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.

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:
1.Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość dokonywania zmian

postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1)Zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy: 1.1)Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę
opóźnienie, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla
danej pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 1.2)zmiany spowodowane
nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami terenowymi, wodnymi itp. w szczególności: odmienne od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 1.3)zmiany będące następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót; 1.4)konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień
dodatkowych; 1.5)zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji, w
szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydawania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów dokumentacji projektowej; 1.6)zmiany spowodowane
przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy,
lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót,
usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli
konieczność polecenia wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 1.7)inne przyczyny
zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia
robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; 1.8)w przypadku opóźnień w
przebiegu procedury udzielania zamówienia, które są niezależne od Zamawiającego i powstały w
szczególności na skutek złożenia przez Wykonawców odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej; 1.9)w
przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na
skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez
Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań
zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie
umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki

minął do upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. W przypadku
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać
zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych
przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 2)Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
2.1)zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: - z uwagi
na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez
zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i
parametrów technicznych; - z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry
techniczne lub eksploatacyjne lub skracających termin realizacji zamówienia; - pojawienie się na rynku
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonywania zaprojektowanych
robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac,
jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania umowy
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego
prawa; - konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy
zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie
budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor Nadzoru wydał Wykonawcy polecenie
wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrożenia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii, zmiany lokalizacji
budowlanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 2.2)
zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których Wykonawca

realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. 3)Zmiany organizacji spełnienia
świadczenia: 3.1)zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy 3.2)zmiana
zasad dokonywania odbiorów świadczonych robót budowlanych 4)Zmiana wysokości wynagrodzenia:
4.1)zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług - VAT, 4.2)zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2012r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 4.3)zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 4.4)zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania
faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp., Jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. 5)Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian
wprowadzanych do umowy. 6)Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 6.1)
siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 6.2)zmiana sposobu
rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
6.3)wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres, 6.4)zmiana zakresu przedmiotu
umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami, 6.5)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub
techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,
6.6)wprowadzenie lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub
dostaw, 6.7)zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 2.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych w ust.1 pkt 6) ppkt 6.1), 6.4), 6.5) możliwa jest w szczególności zmiana
sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowlanych
urządzeń. 3.W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4) ppkt 4.1) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 4.W
przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 6) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu,
zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości
wynagrodzenia. 5.Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1) – 6) stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej

zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 6.Zamawiający przewiduje również
możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 7.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 7.1)Ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli
taką możliwość przewidywała umowa; 7.2)Zmiana danych związanych z obsługa administracyjnoorganizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 7.3)Zmiana danych teleadresowych,
zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 7.4)Udzielenie zamówień o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.Strona występująca o zmianę postanowień
zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w
ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 9.Wszelkie zmiany i
uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez
Strony pod rygorem nieważności. 10.Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Białymstoku. 11.W sprawach nieuregulowanych niniejszą
umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
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: 24/03/2017, godzina: 08:45,
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
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: nie
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 nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

