
Oleśnica: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy - kontynuacja 
Numer ogłoszenia: 301624 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Oleśnica , ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. 
świętokrzyskie, tel. 041 3774036, 3774009, faks 041 3774036. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaolesnica.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa 
Przedszkola Gminnego w Oleśnicy - kontynuacja. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest kontynuacja przebudowy i rozbudowy Przedszkola Gminnego w Oleśnicy na 
działce o numerze ewidencyjnym gruntów 188/2 z zagospodarowaniem terenu wokół 
budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zakres robót do 
wykonania: roboty przygotowawcze i ziemne, fundamenty, roboty murowe, betonowe, 
konstrukcje drewniane, dach, stolarka okienna i drzwiowa, podłoża i posadzki, elewacje 
zewnętrzne, roboty wykończeniowe, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja C.O., 
instalacja gazowa, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja elektryczna, instalacja p. 
poż. i odgromowa, instalacja monitoringu, ogród zimowy, roboty w zakresie 
zagospodarowania terenu oraz inne prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie 
przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) opracowanie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, b) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i 
porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza 
budowy wraz z wykonaniem i likwidacją przyłączy mediów na potrzeby realizacji robót oraz 
ich użytkowania, c) wykonanie niezbędnych rusztowań, d) odtworzenie dróg i chodników 
zniszczonych w trakcie realizacji robót, e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po 
zakończeniu realizacji robót, f) pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją 
powykonawczą (na dzień odbioru robót Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną 
powy¬konawczą w dwóch egzemplarzach, przy¬jętą do zasobów geodezyjnych Starostwa 
Powiatowego), g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, h) opracowanie świadectwa 
energetycznego zgodnie z wymogami prawa budowlanego, i) uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu wraz z opiniami i stanowiskami organów wymienionych w art. 56 Prawa 
budowlanego w imieniu Zamawiającego, j) dostarczenie instrukcji użytkowania obiektu, w 
tym m.in. instrukcje użytkowania sprzętu i urządzeń obiektu oraz instrukcje stanowiskowe,  



k) dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w sprzęt p.poż. 
(gaśnice, koce, itp.), wykonanie planu ewakuacji budynku wraz z wykonaniem oznakowania 
obiektu, l) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru 
końcowego robót, m) Wykonawca ponosi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów, dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowanie z 
odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego - 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. 
zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. 
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 
45.30.00.00-0, 45.11.12.91-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
20.08.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga 
wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100). 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesieniu 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone 
w jednej lub kilku 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 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w 
pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w 
Krakowskim Banku Spółdzielczym O/Oleśnica nr 72 8591 0007 0160 0000 0042 0014 z 
adnotacją: Wadium do przetargu nieograniczonego: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola 
Gminnego w Oleśnicy - kontynuacja 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający 
dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający 
wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego co 
najmniej 1 zamówienia o wartości brutto min. 1 000 000,00 zł, obejmującego 
budowę, rozbudowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej 
(budynek użyteczności publicznej zgodnie z definicją w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Na potwierdzenie spełniania 
niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ 
oświadczenia i dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający 
dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub 
dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia 
lub nie spełnia. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów 
zawierających dane w innych walutach niż określono w SIWZ, zamawiający 
jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie średni kurs NBP z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny 
spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając 
zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia 
zamawiający wymaga dysponowania osobą (kierownik budowy) posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
budowanej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Na 
potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w 
ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie 



ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają 
ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie 
złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 
ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. Zamawiający określając wymogi 
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza: odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im kwalifikacje 
zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich 
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA- stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych 
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U z 2008r., Nr 63, poz. 394) 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych w wysokości co 
najmniej 500 000,00 zł lub posiadania zdolności kredytowej w wysokości co 
najmniej 500 000,00 zł. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku 
wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub 
dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona 
oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub 
dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia 
lub nie spełnia. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów 
zawierających dane w innych walutach niż określono w SIWZ, zamawiający 
jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie średni kurs NBP z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 



• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w wykazie robót wskazał roboty, których 
przedmiot i ilość potwierdzi spełnianie warunku określonego w pkt. 10.1.b) oraz 
załączył dowody dotyczące tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie wymaga składania 
informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie; 

• 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; 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie 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 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; 

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) 

Formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym 
sporządzonym jako kalkulacja własna na podstawie dokumentacji technicznej, (kosztorys 
ofertowy z wartością robót, stanowiącą cenę zamówienia określoną w ofercie ma charakter 
pomocniczy). Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy - Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia, wg wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 8 
do SIWZ. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki 
cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania 
oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące 
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
została wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy występujący 
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Każdy oddzielnie z 
Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać 
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustaw 

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 

Dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia jeżeli: a) Wykonanie robót 
dodatkowych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpiły 
okoliczności nieprzewidywalne i niezależne od stron umowy, c) wystąpiły błędy w 
dokumentacji mające wpływ na realizację robót, d) warunki atmosferyczne uniemożliwiają 
prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji 
technicznej lub sztuką budowlaną, przy czym wstrzymanie robót z tego powodu musi być 
poprzedzone sprawdzeniem, że wystąpiły warunki pogodowe nieporównywalne z latami 
poprzednimi, e) wstrzymano roboty przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., f) wystąpiły 
zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano 
Zamawiającego, g) nastąpiły zmiany przepisów prawa. Dopuszcza się zmianę osoby 
wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, przy czym nowa 
osoba wskazana przez Wykonawcę nie może mieć kwalifikacji gorszych od osoby pierwotnie 
pełniącej daną funkcję. Dopuszcza się zmiany w dokumentacji projektowej, sposobie lub 
technologii wykonania przedmiotu umowy: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego przy czym proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi być 
równorzędne lub lepsze od tego, jakie przewiduje projekt, b) w przypadku gdy z punktu 
widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z 
umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację 
projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania, c) w przypadku, gdy określone w 
ppkt. b) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i 
Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszcza się inne zmiany: a) ustawowa zmiana 
podatku od towarów i usług - VAT, b) zmiana nazwy zadania, c) zmiana nazwy Wykonawcy, 
d) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.gminaolesnica.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  13.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 
Oleśnica, sekretariat - pokój 14. 

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:  Nie dotyczy. 



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 

 
 
 
               Wójt Gminy Oleśnica 
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