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Warszawa: sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu StaĘstycznego
w Warszawie pruy ulicy 1 Sierpnia 21w Warszawie

Numer ogłoszenia: 53909 - 2014; data zamieszczenia: '13.03.2014

oGŁosZENlE o ZAMoWlENlU - usługi

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe'

ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY

l. 1) NAZWA lADRES: Urząd Statystyczny w Warszawie , ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel.022 4642317, faks 022 8467833.

Ad res strony i nternetowej zamawiającego: wWW. stat' gov. pl/u zedy/warsz

l. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄG EGo : Ad mi n istracja rządowa terenowa.

SEKCJA ll: PRZEDMTOT ZAMOWIENIA

ll.1 ) oKREŚLENIE PRzEDMloTU zAMoWlENtA
tt.l.{) Nazwa nadana zamówieniu p]zezzamawiającego: Spzątanie pomieszczeń w budynku Uzędu

Statystycznego w Warszawie pzy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie.

ll.1.2) Rodzai zamówienia: usługi.

Il.{.4) określenie pzedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamowienia obejmuje

usługę sprzątania i mycia okien w okresie od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015. Zakres zamówienia

obejmuje parter i tzy piętra budynku typu LlPSK wlazz klatkami schodowymi do 3 piętra, pawilon

wejściowy z saląREGoN oraz budynki ŁĄcZNlK i RoBoTRoN. W budynkach jest 16 toalet i 6

pomieszczeń socjalnych' Pomieszczeń biurowych jest 98' w tym plombowanych 25, pozostałe to sale

szkoleniowe, pomieszczenia socjalne, techniczne, gospodarczeizaplecza. W budynku LlPsK znajdują się

dwie windy zwykończeniem z matowanej stali i wyposaŻone w lustra oraz 4 klatki schodowe. Łączna

powierzchnia do spzątania wynosi 4788 m2, z czego 2016 m2 pokrywa wykładzina dywanowa (głownie

biura), 740 m2 pokrywa gres, lastryko i glazura głÓwnie na klatach schodowych i sali REGoN, oraz PCV

1010 m2 iwykładzina PcV 1015 m2 wyłozone głÓwnie na ciągach komunikacyjnych, resztę powierzchni

stanowią posadzki betonowe. Powiezchnia okien i pzeszkleń wynosi około 2500 m2, z czego 80 m2 okien

Wymaga mycia alpinistycznego, nie otwierają się. VVykonywanie prac poządkowych odbywaÓ się będzie w

dniach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, zwyjątkiem dniustawowowolnych od pracy, zgodniez

zakresem i częstotliwością ich wykonywania, okreŚlonymi w dodatku nr 4 do slWZ. Spzątanie

pomieszczeń plombowanych odbywać się będzie w obecnoŚci pracownikow US w Warszawie w

godzinach: od 7:30 do 9:30 lub od 14:O0 do'15:3O. Pomieszczenia' ktore nie są plombowane, sprzątane

będą pzed lub po godzinach pracy, tj': rano do godziny 7:30, po południu po godzinie 15:30, za wyjątkiem

Sali Regonu, która w poniedziałki uzytkowana jest od godziny 7.30 do 18.00 w pozostałe dni od 7.30 do

15.oo. Dokładne, dwustronne mycie okien wrazzoŚcieznicami i parapetamiwewnętrznymi izewnętrznymi,

odbywaó się będzie dwukrotnie w trakcie trwania umowy w terminach uzgodnionych z zamawiającym. W

protokole odbioru wykonanych prac wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obmiary związane z myciem

okien. Dla potzeb ciągłego utzymania czystości i zapewnienia serwisu konferencyjnego wykonawca

zorganizule w godzinach od 7:30 do 15:30 dzienny serwis w liczbie, co najmniej jednej osoby. Senvis ten

musi byĆ wykonywany przez osoby posiadające aktualne badania mikrobiologiczne zgodnie z

rozporządzeniem MinistraZdrowiaz dn.2lutego 2006 r. w sprawie badań do celow sanitarno-
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epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) i okazywaÓ je na ządanie zamawiającego. Wykonawca

zobowiązuje się do systematycznego i bezpośredniego nadzoru pracownikow w trakcie Świadczenia usługi,

a jeŚli powierza wykonanie zadań osobom niepełnosprawnym, musi teŻ zapewniÓ im opiekę adekwatną do

stopnia niepełnosprawnoŚci. Nie moŻe obowiązku nadzoru i opieki przerzucac na zamawiającego"

ll.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 91.91.12'oo-8' 9o'91.92.004, 90'91.13'00-8.

ll.1.7| Czv dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie'

!I.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie'

ll.2) czAs TRWAN|A zAMoWlENlA LUB TERMIN WYKoNANIA: Rozpoczęcie: 0',1 '07.2014.

ilr.1) WADIUM
lnformacja na temat wadium: ZamawiĄący ząda wniesienia wadium w kwocie 1000 PLN pzed upływem

terminu składania ofeń na okres nie krÓtszy niŻ okres związania ofeńą w jednej lub kilku z form

okreŚlonych w ań. 45 ust. 6 ustawy

ilr.2) zALlczKl
lll.3) WARUNK| UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

sPEŁNtANlA TYCH WARUNKÓW
ltl. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunki zostanie dokonana w oparciu o pzedłożone przez

wykonawcę oŚwiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

ZamawiĄący dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do

ofe ńy d o ku men tÓw' Brak załączenia przez wy ko n awcę kto re g o ko lwi e k d o ku me n tu

zostan ie uzna ny plzez zamawiającego jako n iespełn ien ie waru n ku, co będzie

skutkowaÓ wykluczeniem wykonawcy z postępowania, zzastrzeŻeniem ań. 26 ust.

3 p.z.p.

tll.3.2) Wiedza i doświadczenie
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunki zostanie dokonana w oparciu o przedłoŻone przez

wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunkÓw udziału w postępowaniu.

ZamawiĄący ŻądateŻzałączenia do ofeńy wykazu wykonanych, a w pzypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych równieŻ wykonywanych' usług w zakresie

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doŚwiadczenia w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń, a jeŹeli okres prowadzenia

działalnościjest krÓtszy - W tym okresie, z podaniem wańości usług, pzedmiotu,

dat wykonania i odbiorcÓw orazzałączeniem dokumentu potwierdzającego, że te

usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŻycie. Wykonawca moze polegaĆ

na wiedzy idoświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamÓwienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezaleŻnie od charakteru prawnego łączących go z nimistosunkow. VĘkonawca w

takiejsytuacjizobowiązany jest udowodniĆ zamawiającemu, że będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia, W szczegÓlnoŚci pzedstawiając w

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania do dyspozycji

wykonawcy niezbędnych zasobow na okres kozystania z tych zasobÓw pzy
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wykonywaniu zamowienia. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług musi

zawieraÓco najmniej sześc elemenłow: [1] dwie wykonane lub wykonywane usługi

w okresie ostatnich 3 lat pzed upływem terminu składania ofert, z podaniem [2]

wykonanej wańoŚci kazdej usługi w kwocie brutto nie mniejszej niŻ70 000 PLN' [3]

pzedmiotu (wykonawca musi wykazac wykonanie obu usług w zakresie objętym

zamówieniem o powlezchni co najmniej 2500 m2); kaŻda z wykazanych usług

musi byĆ świadczona pzeznieprzeMany okres obejmujący co najmniej 12

miesięcy, [4] dat wykonania i [5] odbiorcÓw olaz|6|załączeniem dokumentow

potwierdzających, Że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŻycie.

NaleŻy załączyć dowody potwierdzające, Że usługi te zostały wykonane lub są

wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na

podstawie załączonych do oferty dokumentÓw ' Brakzałączenia przez wykonawcę

ktore gokolwiek doku mentu zostan ie uznany przez zamawiającego jako

niespełnienie warunku, co będzie skutkowaÓ wykluczeniem wykonawcy z

postępowan ia, z zastrzeżen iem art. 26 u st. 3 p. z. p'

lI!.3.3) Potencjał techniczny
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunki zostanie dokonana w oparciu o pzedłozone przez

wykonawcę oŚwiadczenie o spełnianiu warunkÓw udziału w postępowaniu.

Wykonawca moŻe polegaÓ na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoŚciach finansowych innych

podmiotÓw, niezaleŹnie od charakteru prawnego łączących go z nimistosunkow.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnic zamawiającemu, iŹ

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności pzedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotow

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres kozystania z nich

p rzy wykonywan i u zamów ienia. Zamawiający do kona oceny spełn ian ia wa ru n kÓw

na podstawie załączonych do ofeńy dokumentÓw . Brak załączenia przez

wykonawcę ktÓregokolwiek dokumentu zostanie uznany przezzamawiającego jako

niespełnienie warunku, co będzie skutkowaĆ wykluczeniem wykonawcy z

postępowan ia, z zastrzeŻen iem art. 26 ust' 3 p. z' p.

lll.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunki zostanie dokonana w oparciu o pzedłoŻone przez

wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

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 nimi stosunków.

\ĄĄlkonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnic zamawiającemu, iz

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia, w

szczegolności pzedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotow

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres kozystania z nich

pzy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunkÓw

na podstawie załączonych do oferty dokumentow ' Brak załąezenia pzez
wykonawcę ktÓregokolwiek dokumentu zostanie uznany przezzamawiającego jako

niespełnienie warunku' co będzie skutkowaĆ wykluczeniem wykonawcy z

postępowan ia, z zastueŻen iem art. 26 ust' 3 p. z. p.

ll!.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunki zostanie dokonana w oparciu o pzedłozone przez

wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i

załączonejdo ofeńy informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej, w ktorych wykonawca posiada rach unek, potwierdzającej wysokoŚÓ

posiadanych Środkow finansowych lub zdolnoŚÓ kredytową wykonawcy,

Wystawionej nie wczeŚniej niŹ 3 miesiące prued upływem terminu składania ofeń.

Wykonawca moze polegaÓ na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamÓwienia lub zdolnoŚciach finansowych innych

podmiotow, niezaleŻnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkÓw.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodniÓ zamawiającemu, iż

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia, w

szczegÓlnoŚci pzedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotow

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres kozystania z nich

pzy wykonywaniu zamÓwienia' Jeżeli z uzasadnionej pzyczyny wykonawca nie

moŻe przedstawiĆ dokumentÓw dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej

Wymaganych pzez zamawiającego, może przedstawiÓ inny dokument, ktÓry w

wystarczający sposÓb potwierdza spełn ian ie opisanego przez zamawiająceg o

warunku. Załączone do ofeńy dokumenty muszą potwierdzaĆ wysokośĆ

posiadanych środkow finansowych lub zdolnoŚć kredytową wykonawcy na łączną

pięciocyfrową kwotę wyraŻoną w PLN i dokumenty te muszą byÓ wystawione nie

wcześniej niz 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofeń. Brak załączenia

pzez wykonawcę ktÓregokolwiek dokumentu zostanie uznany przez

zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkowaÓ wykluczeniem

wykonawcy z postępowania,zzastzeżeniem art.26 ust. 3 p'z.p.

lll.4) lNFoRMAcJA o ośWIADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYĆ
WYKoNAWGYW CELU PoTWlERDzENlA SPEŁN|ANIA WARUNKoW uDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA VVYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAVVY

lll.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust.

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeŻeli pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczegolności koncesje,

zezwolenia lub licencje;

. wykaz wykonanych, a W pŻypadku Świadczeń okresowych lub ciągłych rÓWniez wykonywanych,

głownych dostaw lub usług, W okresie ostatnich tzech lat pzed upływem terminu składania ofeń

albo wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŻeli okres prowadzenia

działalnoŚci jest krotszy _ w tym okresie, wlaz z podaniem ich wańości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz ktorych dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodow, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŻycie;

. oświadczenie, Źe osoby, ktÓre będą uczestniczyc 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 zdolnośÓ kredytową wykonawcy, wystawioną nie

wcześniej niŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń albo składania wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia;
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\Ąfukonawca powołujący się pzy wykazywaniu spełnienia warunkow udziału w postępowaniu, o ktorych

mowa w art.22 ust. 'l pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów pzedkłada następujące dokumenty

dotyczące podmiotow, zasobami ktÓrych będzie dysponował wykonawca:

. informację banku lub spÓłdzielczej kasy oszczędnoŚciowo-kredytowej potwierdzĄącą wysokośĆ

posiadanych środkÓw finansowych lub zdolnośc kredytową innego podmiotu, wystawioną nie

wczeŚniej niŻ 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofeń albo składania wnioskÓw o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia;

!ll'4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyktuczeniu na podstawie ań. 24 ust. { ustawy'

należy przedłożyć:

. oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospodarczej, jezeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 'l pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

. aktualne zaŚwiadczenie właŚciwego naczelnika uzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkow, lub zaświadczenie, Że uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŹenie na raty zaległych płatności lub wstzymanie 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

zamowienia albo składania ofert;

. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzĄące, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całoŚci wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed

upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamowienia albo składania ofeń;

. aktualną informację z KĘowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art' 24 ust. 1 pkt

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŹ 6 miesięcy pżed upłrywem terminu składania

wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofeń;

. aktualną informację z KĘowego Rejestru Karnego w zakresie okreŚlonym w art' 24 ust. 1 pkt 9

ustawy, wystawioną nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreŚlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10

i 11 ustawy, wystawioną nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania

ofert;

. wykonawca powołujący się pzy wykazywaniu spełniania warunkÓw udziału w postępowaniu na

zasoby innych podmiotÓw, ktÓre będą brały udział w realizacji częŚci zamówienia, przedkłada
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takŻe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie Wymaganym dla wykonawcy, okreŚlonym

w pkt 111.4.2.

l ll.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŹeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

lll.4'3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

Że:

. nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci - wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

. nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo

Że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych

płatności lub wstzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wczeŚniej niż 3 miesiące pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamowienie - wystawiony nie wczeŚniej niŻ 6

miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofeń;

ilr.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 niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, ktoĘ dokumenty dotyczą, w zakresie okreŚlonym w ań.24 ust' 'l pkt 10

-11 ustawy - wystawione nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania

ofeń.

lll.4'4) Dokumenty dotyczące przynaleŻności do tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotów nalezących 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 nalezy do grupy

kapitałowej;

SEKCJA IV: PROGEDURA

lv.l) TRYB UDzlELENtA ZAMÓWIENIA

lv.l.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

tv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
lv,2,1| Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena.

lv.4) TNFoRMACJE ADMINISTRACYJNE
lV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.stat. gov. pl/uzedy lwarsz
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Urząd Statystyczny w

Warszawie, ul 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa.

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ołert:26.03-2014

godzina 11:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa, pokÓj 44.

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lV.4.17) Gzy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzietonej pzez państwa członkowskie Europeiskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które mialy byó przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie
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