Namysłów: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka
Numer ogłoszenia: 180687 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława Dubois
3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ligotka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika
Zamówień: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45200000-9. Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8.
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - 45110000-1. Roboty w zakresie
kształtowania terenu - 45112700-2. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4. Roboty
budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych- 45230000-8. Roboty
budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków- 45231300-8. Roboty
budowlane w zakresie przepompowni - 45232152-2. Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45231400-9. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg - 45233000-9. Roboty instalacyjne elektryczne - 45310000-3. Przedmiotem zamówienia jest budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka, Gmina Namysłów, tj: sieci grawitacyjnej, rurociągów tłocznych,
pompowni ścieków PL1, PL2, PL3, Pp1, linii kablowych zasilających w/w pompownie, przyłączy kanalizacyjnych i
przykanalików, kompleksowo w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych na
podstawie projektów budowlano-wykonawczych. Projekt budowlany posiada ważną decyzję pozwolenia na
budowę. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy i przykanalików do działek nr 65, i nr 111/4
oraz rurociągu tłocznego ø 63, przyłącza, przepompowni Pp2 do działki nr 84/2. W ramach kosztów własnych
realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami
budowlano-wykonawczymi (branży sanitarnej, elektrycznej, drogowej), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych, uzgodnieniami i warunkami technicznymi realizacji inwestycji, normami
budowlanymi, wbudowania materiałów i urządzeń nowych, przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów,
świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane, przedstawiania protokołów badań
wszystkich przewodów (grawitacyjnych, tłocznych przyłączy, przykanalików) w zakresie szczelności na
eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i
instalacji elektrycznych, przedstawienia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) przepompowni ścieków,
przedstawiania protokołów badań i sprawdzeń urządzeń z rozruchu dopuszczających do eksploatacji, wykonania
inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji po jej wykonaniu wraz z raportem inspekcji, przy czym inspekcja ma
potwierdzić prawidłowe wykonanie rurociągu, Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej musi
charakteryzować się następującymi cechami: czytelna ostrość obrazu, wszystkie kinety i połączenia rur muszą
być sfilmowane na całej długości, zapis inspekcji ma potwierdzać faktycznie spadki dna kanału, suma odcinków

sfilmowanych musi zawierać całość przedmiotu zamówienia. Dokumentacja po wykonaniu inspekcji obejmuje:
płytę CD z nagranym raportem, mapę z zaznaczoną trasą kanału, numerami studzienek, początkiem i końcem
inspekcji, wykresy spadku dna kanału, fotoraport uszkodzeń, opis studzienek kanalizacyjnych, obmiar
wykonanych prac z wyszczególnieniem kolejnego numeru inspekcji, długości badanych odcinków, ulicy,
materiału, z którego wykonany jest kanał, ilości wykonanych fotografii. zapewnienia obsługi geodezyjnej,
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Namiar geodezyjny powykonawczy w skali 1:1000 w
dwóch egzemplarzach wykonany przez uprawnionego geodetę, w formie papierowej i numerycznej (na nośniku
elektronicznym * dwg), zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem
budowy, a w szczególności zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,
zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić
nawierzchnie dróg, chodników, trawników, elewacji budynków i innych obiektów naruszonych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia do stanu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i zaktualizować na swój
koszt organizację ruchu na czas budowy na drogach powiatowych i gminnych, Wykonawca zobowiązany jest
wystąpić w imieniu inwestora, na własny koszt i własnym staraniem, o zajęcie pasa drogowego. Wykonawca
ponosi koszty uzgodnień i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, koszty opłat za umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej nie związanych z drogą ponosi Zamawiający, Wykonawca zobowiązany jest
zaktualizować na własny koszt warunki techniczne podłączenia, uzgodnić ze służbami energetycznymi
harmonogram realizacji prac oraz pokryć koszty odpłatnego nadzoru przez pracowników energetyki oraz innych
kosztów związanych z wydanymi warunkami technicznymi, wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i
uzgodnień Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. Wykonawca
pokryje również wszystkie koszty, o których mowa w decyzjach administracyjnych, Wykonawca na własny koszt
zatrudni kierownika budowy, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów
pomiarowych do chwili przejęcia przez Zamawiającego, uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt, Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,Wykonawca ma obowiązek
przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, w przypadku konieczności odwodnienia terenu robót i
zabezpieczenia przed dopływem wód Wykonawca na własny koszt przeprowadzi niezbędne roboty, sporządzi
projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane
parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunków posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu.
Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organa administracji państwowej, Wykonawca jest zobowiązany
składać do odbioru częściowego: szkice polowe geodezyjne odbieranych odcinków, wykaz zawierający długości
sieci projektowych i wykonanych, studzienek z rzędnymi projektowanymi i wykonanymi. Zadanie realizowane
będzie w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dlatego na
zakończenie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przed odbiorem
końcowym - kosztorysu różnicowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, uwzględniającego różnice
pomiędzy danymi projektowymi a faktycznymi wynikającymi z geodezyjnego pomiaru powykonawczego. W
przypadku braku takich różnic Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu oświadczenie o wykonaniu inwestycji
zgodnie z dokumentacją techniczną. Termin zakończenia inwestycji ustala się do 15 maja 2015 r. i nie może być
przekroczony, gdyż Gmina utraci możliwość dofinansowania inwestycji z PROW, co w konsekwencji spowoduje
roszczenia do Wykonawcy o odszkodowanie do rzeczywiście poniesionej szkody w wysokości utraconego
dofinansowania. Na roboty jw. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego
robót. Zamawiający udostępnia przedmiar robót budowlanych jako element pomocniczy. Wykonawca ma
obowiązek uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty kompleksowe wykonanie całego zakresu projektowego z
kompletną dokumentacją odbiorową (z wyłączeniem wykazanego przez Zamawiającego zakresu projektowego,
którego zamówienie nie obejmuje).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.27.00-2,
45.11.12.91-4, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2, 45.23.14.00-9, 45.23.30.00-9, 45.31.00.00-3.
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: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 73.800,00 zł (słownie
złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset 00/100)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
wykonanie co najmniej dwóch inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnych o wartości min.
2.000.000,00 zł każda. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody dotyczące
najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do
wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej dwóch inwestycji w zakresie sieci
kanalizacyjnych o wartości min. 2.000.000,00 zł każda. Do przeliczenia wartości
określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN),
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na
podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów
wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły
spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie
łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada: a) osoby, które będą wykonywać: - obsługę geodezyjną, - inspekcję telewizyjną,
b) kierownika:- budowy,- robót elektrycznych,- robót drogowych, które(-y) będą(-dzie)
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.Zamawiający dokona oceny spełnienia
powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty
występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
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;
• 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;
• 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
ubezpieczenia 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 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną 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) 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;
• 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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• 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;

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
Wykonawca może: 1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej części do powierzenia podwykonawcom, 2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w
złożonej ofercie, 3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 4) zrezygnować z
podwykonawstwa
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem
pocztowym. Siwz jest odpłatna (36,60 zł).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2014
godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul.
Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12.
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: Dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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

