Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.boguszow-gorce.pl

Boguszów-Gorce: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną
przebudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla budynków gminnych w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków
gminnych
Numer ogłoszenia: 147126 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370
Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, tel. 74 8449311 w. 32, faks 74 8449165.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłączy kanalizacji
sanitarnej wraz z niezbędną przebudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla budynków
gminnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych
do budynków gminnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy
kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną przebudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla
budynków gminnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyłączy kanalizacji
sanitarnych do budynków gminnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy
zadania: Zadanie nr 1 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną
przebudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla budynków użyteczności publicznej
zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach przy: 1. ul. Kasprzaka 7, 2. ul. Reymonta 4a, 3. ul.
Buczka 15 (garaż Ochotniczej Straży Pożarnej), 4. ul. Buczka 15 (budynek Ochotniczej
Straży Pożarnej), 5. ul. Waryńskiego 10, 6. ul. Waryńskiego 10 (sala sportowa), 7. ul.
Szkolna 3 i 4 (Zespół Szkolno-Przedszkolny), 8. ul. Szkolna 4 (sala gimnastyczna), 9. ul.
Kolejowa 49, 10. ul. Wałbrzyska 19. Z uwagi na to, że nieruchomości zlokalizowane przy
ulicach: Kasprzaka 7, Buczka 15 (budynek i garaż OSP), Szkolna 3 i 4, Kolejowa 49 znajdują
się w obszarze ochrony archeologicznej reliktów przedlokacyjnej osady i lokacyjnego miasta,
podczas prowadzenia robót ziemnych Zamawiający zapewni badania archeologiczne, które
będą nadzorowały roboty ziemne. Zadanie nr 2 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz
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z niezbędną przebudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach przy: 1. ul. Krótka 3, 2. ul. Sawickiej 76, 3. ul.
Górna 17, 4. ul. Żeromskiego 39, 5. ul. Żeromskiego 37, 6. ul. Górna 8, 7. ul. Górna 2, 8. ul.
Górna 9, 9. ul. Krótka 2, 10. ul. Średnia 1, 11. ul. Zamkowa 67, 12. ul. Kosynierów 38, 13. ul.
Głowackiego 13, 14. ul. Żeromskiego 40, 15. ul. Żeromskiego 38, 16. ul. Żeromskiego 2a,
17. ul. Promyka 3, 18. ul. Matejki 6, 19. ul. Matejki 7, 20. ul. Matejki 8, 21. ul. Matejki 12.
Zadanie nr 3 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną przebudową
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w
Boguszowie-Gorcach przy: 1. ul. Kamieniogórska 11, 2. ul. Racławicka 26, 3. pl. Odrodzenia
5a, 4. ul. Łączna 1, 5. ul. Kasprzaka 17, 6. ul. Waryńskiego 25, 7. ul. Browarna 16, 8. ul.
Kasprzaka 1, 9. ul. Buczka 21, 10. ul. Fornalskiej 34a, 11. ul. Browarna 10, 12. ul. Szkolna
8a, 13. ul. Dworcowa 3, 14. ul. Waryńskiego 39, 15. ul. Nowotki 2, 16. ul. Nowotki 24, 17. ul.
Wałbrzyska 28, 18. ul. Świerczewskiego 28, 19. ul. Buczka 27, Z uwagi na to, że
nieruchomości zlokalizowane przy ulicach: Kamieniogórska 11, pl. Odrodzenia 5a,
Kasprzaka 17, Kasprzaka 1, Buczka 21, Szkolna 8a znajdują się w obszarze ochrony
archeologicznej reliktów przedlokacyjnej osady i lokacyjnego miasta, podczas prowadzenia
robót ziemnych Zamawiający zapewni badania archeologiczne, które będą nadzorowały
roboty ziemne. 2. Dodatkowe informacje Zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia: 1) Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. a) wykonanie robót zgodnie z
załączoną dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,
aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami technicznobudowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, b) nabycie i
zarejestrowanie dzienników budów (dla każdej nieruchomości oddzielnie) oraz dostarczenia
Zamawiającemu oświadczeń Kierownika Budowy, stwierdzających przyjęcie obowiązków
kierownika budowy, a także kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem)
uprawnień budowlanych i zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, wydanego przez izbę, z określonym w nim terminem ważności, w
celu umożliwienia Zamawiającemu dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego
organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, c) przygotowanie
dokumentacji odbiorowej wymaganej przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
kanalizacji sp. z o.o., d) zgłoszenie zakończenia robót i odbioru technicznego robót
Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wałbrzychu, e)
opracowanie, wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, f) zapewnienie
bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą
wszystkich robót, zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnokartograficznej, 2) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia udzielony przez Wykonawcę
powinien wynosić co najmniej 36 miesięcy, 3) We wszystkich przypadkach, w których ze
względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i
urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie
wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego
dokumentacji, służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie
gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach
estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i
urządzeniami. 4) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie
wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty. 4. Zakres rzeczowy przedmiotu
Umowy określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (za
wyjątkiem ul. Promyka 3, Waryńskiego 39, Nowotki 2,24, Wałbrzyska 28,19,
Świerczewskiego 28, Buczka 27, Matejki 6,7,8,12) i dokumentacja projektowa. Uwaga:
Załączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy. Przedmiar robót
jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i nie
determinuje on zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze
robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w
oszacowaniu kosztów. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny w oparciu o dokumentację projektową oraz
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS
15.09.2014.

TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB

SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

TERMIN

CHARAKTERZE

WYKONANIA:

PRAWNYM,

Zakończenie:

EKONOMICZNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 000 PLN lub dla
poszczególnych części zamówienia w wysokości: 1) zadanie nr 1 5 000 PLN, 2) zadanie nr 2
5 000 PLN, 3) zadanie nr 3 4 000PLN.
III.2) ZALICZKI
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
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty
budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.
roboty polegające na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej/ deszczowej, o
łącznej wartości minimum 50 000 PLN brutto - załącznik nr 4, wraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Uwaga!: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i
doświadczeniu innego podmiotu(ów) winien złożyć w szczególności pisemne
zobowiązanie tego podmiotu(ów) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
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zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, na
zasadach określonych w pkt.I.6.1). W przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą
łącznie wiedza i doświadczenie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie
w formule spełnia-nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.: - 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia
do nadzorowania robotami hydrotechnicznymi, wymagane przepisami ustawy
Prawo Budowlane, posiadającą pięcioletnie doświadczenie (licząc od daty
uzyskania uprawnień). Uwaga!: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał
na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu (ów) winien
złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu (ów) do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia, na zasadach określonych w pkt.I.6.1) Ocena
spełnienia warunku dokonana będzie w formule spełnia-nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy

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 spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
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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 do wykonania
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;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby 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 zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
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;



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;

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 - wystawione 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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zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Uwaga!: Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa,
musi złożyć każdy z Wykonawców - oddzielnie. Oświadczenie, 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. Uwaga!: Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi złożyć
każdy z Wykonawców - oddzielnie, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu z art. 22 ust.1-4 Pzp, oświadczenie członków konsorcjum o ich
odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania, pismo o powołaniu pełnomocnika
konsorcjum, czyli członka konsorcjum wyznaczonego do kontaktów z Zamawiającym i
mającego pełnomocnictwo ogólne do składania oświadczeń w imieniu członków konsorcjum
oraz do złożenia oferty i podpisania umowy w imieniu konsorcjum w sprawie zamówienia
publicznego. W razie pełnienia czynności przekraczający zwykły zarząd, pełnomocnik
konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pełnomocnictwa
szczegółowego, w którym to uwidoczni, że jest uprawniony do podejmowania takiej
czynności.
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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: 1) w zakresie wynikającym z
uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy, 2) osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem
wyrażenia zgody przez Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w
SIWZ, 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy związanych ze zmianą przez ustawodawcę
przepisów dotyczących stawki podatku VAT, 4) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu
wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób
wykonywania przedmiotu umowy, 5) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one
uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy, 6) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4
lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru, 7) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, 8) zmiany terminu
realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy. 9)
wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy.
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych, gdy zaistnieje
niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą
Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu
realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.bip.boguszow-gorce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Boguszowie-Gorcach., Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach., Pl.
Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, pok.nr 105.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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
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