
Modliborzyce: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi 

gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 1308 na odcinku o długości 

0,330 km w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze 

Numer ogłoszenia: 271688 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce , ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, 

woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.modliborzyce.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie dna i odwodnienie 

wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze 

ewidencyjnym 1308 na odcinku o długości 0,330 km w miejscowości Wierzchowiska 

Pierwsze. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 

zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 1308 na odcinku o długości 0,330 km w 

miejscowości Wierzchowiska Pierwsze. 2. Zakres prac obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze, 

2) Wykonanie podbudowy 3) Wykonanie nawierzchni, 4) Roboty wykończeniowe, 3. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, rysunki techniczne, stanowiące 

integralną częścią SIWZ. 4. Roboty, o których mowa wyżej należy wykonać z materiałów 

Wykonawcy. 5. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania 

równoważne rozwiązaniom opisanym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót za pomocą norm, 

aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia. 6. Zamawiający, zgodnie z art. 

29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w każdym przypadku, w 

którym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiar robót posługuje się znakami towarowymi, patentami lub 

oznaczeniem pochodzenia. 7. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań 

równoważnych, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, by 

parametry i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez 

Zamawiającego.. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.23-7. 

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: 

15.10.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 9.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych). 9.2 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w 

jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) w pieniądzu, 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 9.3 Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 9.4 Wadium w pieniądzu należy 

wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w 

Kraśniku /Oddział Modliborzyce Nr 92 8717 1123 2010 1000 2118 0001 z podaniem tytułu: 

wadium, nr sprawy INW.271.1.11.2013. 9.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, 

jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku 

Zamawiającego. 9.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu 

składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 

63, 23-310 Modliborzyce w sekretariacie - pokój nr 8 lub dołączyć do oferty. Wadium w tej 

formie będzie akceptowane pod warunkiem zgodności z przepisami ustawy, w szczególności 

z treści powinno wynikać, że obejmuje wszystkie przypadki zatrzymania wadium przez 

Zamawiającego. 9.7 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 9.8 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 9.9 

Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim 

przypadku Wykonawca wnosi wadium terminie określonym przez Zamawiającego. 9.10 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.11 Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 



art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 

lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie 

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże należyte 

wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w 

ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty 

budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie 

drogi o nawierzchni z płyt betonowych drogowych o wartości nie mniejszej niż 

80 000 zł brutto. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 

dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i 

podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów 

musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki w SIWZ Wykonawca 

spełnia nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W 

przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w 

niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 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, w celu wykonania zamówienia osobą odpowiedzialną za 

kierowanie robotami budowlanymi - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Ocena spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie 

spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do 

oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 



postawione warunki w SIWZ Wykonawca spełnia nie później niż w dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez 

Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Wykaz winien wskazywać należyte wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowe ukończenie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej budowie, przebudowie, 

rozbudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z płyt betonowych drogowych o 

wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto. Do wykazu Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć dowody określające, że robota wymieniona w wykazie została 

wykonana w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończona; 

 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; 

 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.4.4) 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) 

1) formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo do 

występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę 

podpisuje pełnomocnik, 3) w przypadku konsorcjum pełnomocnictwo dokumentujące 

ustanowienie pełnomocnika przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, 4) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z opisem technicznym, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót stanowiącymi 

integralną część SIWZ. Załączony kosztorys ma charakter pomocniczy i będzie służył między 

innymi do sporządzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

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 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 

nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje również następujące 

możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 

z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 1) zmiana zakresu zamówienia spowodowana zmianą dokumentacji 

technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 2) 

zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy 

wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem 

procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 3) 

zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 



umowy, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) gdy wykonanie 

zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) 

działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, fakt ten musi 

być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego, d) realizacji w drodze odrębnej umowy 

prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność 

skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, e) błędów w dokumentacji 

projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i 

naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, f) konieczności uzyskania decyzji 

lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, g) konieczność wykonania 

dodatkowych badań i ekspertyz. . 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są 

na następujących warunkach: ad pkt.1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w 

granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego; ad pkt. 2) - zamiana na materiały, 

urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy 

użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania 

zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na 

budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny; ad pkt.3) - stawka i kwota podatku VAT 

ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. Jeżeli zmiana ta 

powodować będzie zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

zapłaconego przez Wykonawcę; ad pkt.4) lit. a) - o czas umożliwiający osiągnięcie 

uzasadnionego interesu Zamawiającego, lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny 

do usunięcia skutków tego działania, lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, lit. d) - o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem 

niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, lit. e) - o czas niezbędny do 

naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, lit .f) - o czas niezbędny do 

uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. g) - o czas niezbędny do wykonania 

dodatkowych ekspertyz i badań, 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić 

wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.modliborzyce.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce. 

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

ofert: 26.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 

23-310 Modliborzyce, pokój nr 8 (sekretariat). 

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 Modliborzyce 

         mgr inż. Witold Kowalik 


