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na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 

, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, 

faks 22 623 36 93. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: EZ/ZP-6/2015 Modernizacja 

sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych 

CIOP-PIB w Łodzi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacji 

ogólnospławnej wraz z instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod dziedzińcem 

wewnętrznym budynku CIOP-PIB, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48 oraz 

modernizacja nawierzchni drogowej ww dziedzińca. W związku z dokonaniem ostatecznego 

podziału działki nr 346-14 na dwie działki nr 346-18 i 346-17 użytkowanie wieczyste CIOP-

PIB i w związku z planowaną przebudową ul. Wierzbowej wystąpiła możliwość 

uporządkowania gospodarki ściekami sanitarnymi i deszczowymi w obrębie trenu będącego 

w użytkowaniu wieczystym CIOP-PIB. Projektowany zakres prac związanych z kanalizacją 

ogólnospławną pozwoli na budowę przyłącza i instalacji obsługujących wyłącznie kompleks 

budynków CIOP-PIB. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod 

dziedzińcem pociąga za sobą konieczność modernizacji,wymiany istniejącej nawierzchni na 

nową, jednorodną wykonaną z kostki betonowej. W ramach powyższego zadania zakłada się 

także: - realizację nowego ogrodzenia wzdłuż nowoutworzonej granicy pomiędzy działkami 

346/12, 346/13 i 346/17 a działką sąsiada nr 346/18 - projektowane jest ogrodzenie na 

betonowym cokole wys. 30cm, szerokości 20cm, przęsła typowe panelowe 3D z drutu 

stalowego powlekanego, - modernizację istniejącego ogrodzenia od strony ul. Wierzbowej 

oraz od strony drogi dojazdowej do ZWiK, z zachowaniem istniejącego murku cokołowego i 

montażem przęseł oraz bramy ppoż., wykonanych w technologii systemowego ogrodzenia 

panelowego 3D. Istniejący murek należy wyremontować zakłada się 5% ubytków z ogólnej 

powierzchni i wykończyć na całej powierzchni tynkiem mozaikowym - żywicznym, - 



modernizację istniejącej bramy wjazdowej, który polegać będzie na zachowaniu elementów 

jezdnych i wykonaniu wypełnienia jak ogrodzenie opisane powyżej, - wymianę istniejącej 

furtki na nową, wykonaną z paneli 3D jak reszta ogrodzenia. Podstawowe parametry 

nawierzchni drogowych i ogrodzenia Powierzchnia dziedzińca przewidzianego do remontu 

558,30 m2 Długość projektowanego ogrodzenia 45,30 m Powierzchnia istniejącego murku do 

wykończenia tynkiem mozaikowym 32,10 m2 Długość ogrodzenia przewidziana do wymiany 

h=1,50m 26,40 m Wymiary nowej bramy ppoż. szer. 3,20 m, wys. 1,80m Wymiary bramy 

wjazdowej do przerobienia szer. 4,20 m, wys. 2,00m Wymiary furtki do wymiany szer. 1,20 

m, wys. 2,00m Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z 

opisami technicznymi - Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego oraz Specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi Załączniki nr 8 - 11 do SIWZ, z 

zagwarantowaniem wejścia do budynków dla pracowników Zamawiającego, w trakcie 

realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na 

minimalny okres 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane. Uwaga: Zamawiający 

informuje, że wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie marka, znak towarowy, 

producent, dostawca wyrobów budowlanych i urządzeń lub wskazane normy, aprobaty, 

specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 

ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie wyrobów budowlanych, urządzeń lub rozwiązań 

równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych 

do opisanych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, projektami 

budowlanymi i projektem wykonawczym, jak również zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. W przypadku zaoferowania 

rozwiązania równoważnego opisywanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać, że spełnia ono wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały nowe, dopuszczone do obrotu w Polsce, 

zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. W szczególności materiały te powinny 

spełniać wymogi wynikające z przepisów ustawy - Prawo budowlane. Dla każdego z 

materiałów użytych przy realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednie 

certyfikaty, atesty, aprobaty, zaświadczenia, oświadczenia o zgodności produktu z Polskimi 

Normami, karty gwarancyjne i inne potwierdzające jakość dokumenty. Przekazanie 

Zamawiającemu tych dokumentów nastąpi w trakcie procedury końcowego odbioru robót 

budowlanych.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o 

którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiącego nie więcej niż 20% 

wartości zamówienia, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 

45.23.11.10-9, 45.23.11.11-6, 45.23.11.12-3, 45.23.24.40-8, 45.23.31.20-6, 45.23.32.52-0, 

45.23.31.40-2, 45.11.27.10-5. 

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: Okres w 

miesiącach: 3. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

15.000 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach - 

pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 ze zm. Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego Centralny 

Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 

Warszawa, Bank PEKAO S.A., Oddział w Warszawie, ul. Jasna 1, nr konta: 95 1240 6247 

1111 0000 4975 9963 z dopiskiem wadium do przetargu na modernizację sieci kanalizacyjnej, 

ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi. 

Wadium wniesione w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 

pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium 

wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio 

do oferty. Zaleca się zamieścić dokument potwierdzający wniesienie wadium w taki sposób, 

aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych 

oświadczeń wraz z dokumentami np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne 

oddzielenie wadium od reszty dokumentów. Zamawiający zwróci wniesione wadium 

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesione zostało w 

pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

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 



o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał 

co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie związanym z przedmiotem 

zamówienia, polegającą na budowie przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej lub 

deszczowej o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto i przedstawi 

dokumenty potwierdzające, że zamówienie to zostało wykonane należycie 

(forma referencji) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń, wymagane przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

ze zm.) oraz przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 932 ze zm.). W celu potwierdzenia powyższego wymagania, Wykonawca 

złoży stosowne dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez przedstawiciela 

Wykonawcy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ 

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; 

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) 

W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, wymagane jest dołączenie do oferty 

kopii potwierdzenia nadania przelewu. W przypadku wniesienia wadium w postaci 

niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo 

określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 4, składa dokument 

lub dokumenty zgodnie z zasadą wskazaną w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2 niniejszej SIWZ. 

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny brutto podanej w 

formularzu oferty (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może 

być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach - 

pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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. Zamawiający nie dopuszcza 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy za pomocą narzędzi określonych w 

art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania 

stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub 

potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu 

stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie 

zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane 

będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od 

formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. W 

przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 

elementy - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 

adresów ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę 

zamówienia, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę 

gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta 

do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nie później niż 

w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 

Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 95 1240 6247 1111 

0000 4975 9963, przy czym w terminie podpisania umowy środki muszą znaleźć się na 

rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 



bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 80 

 2 - Dodatkowy okres gwarancji - 20 

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 

Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany 

Umowy, w formie aneksu, w następujących przypadkach i przy zachowaniu następujących 

warunków - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy - z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w momencie 

przygotowania i prowadzenia postępowania, a także w momencie zawarcia Umowy, zmiana 

sposobu dokonywani rozliczeń z uwagi na zmiany w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, inne zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.ciop.pl - BIP - zamówienia publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralny 

Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 

Warszawa piętro IV, pok. 403B lub mailem - ilnie@ciop.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 03.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 

Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa piętro VI, pok. 335 - Kancelaria. 

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 

 


