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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.swietochlowice.pl

Świętochłowice: Rozbudowa cmentarza komunalnego położonego
przy ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach
Numer ogłoszenia: 206395 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Świętochłowice , ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, faks 32 349 18
12.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa cmentarza komunalnego
położonego przy ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
rozbudowa cmentarza komunalnego położonego przy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach polegająca na
wykonaniu alejek cmentarnych, które wydzielają trzy kwatery przeznaczone na miejsce pochówku w
tradycyjnych grobach ziemnych oraz budowa kolumbarium. Zakres robót obejmuje: 1.wycinkę drzew i
krzewów zgodnie z wykonaną inwentaryzacją, 2.demontaż ogrodzenia z siatki stalowej ze stalowymi
słupkami oraz fragmentu ogrodzenia od strony ul. Bytomskiej na dł. 4,0m wraz z przeróbka istniejącego
przęsła, 3.demontaż obrzeży drogowych, 4.roboty ziemne, 5.wykonanie kanalizacji deszczowej,
6.wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 7.wykonanie alejek żwirowych oraz nawierzchni z płyt
chodnikowych, 8.wykonanie ogrodzenia wraz z dwoma wjazdami bramowymi, 9.budowę kolumbarium,
10.budowę parkingu z 21 miejscami parkingowymi w formie utwardzonej żwirem zatoczki,
11.zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych SN wzdłuż ul. Chropaczowskiej na wjazdach
na teren cmentarza, 12.budowe śmietnika, 13.dostawę i montaż ławek, 14.nasadzenie drzew i krzewów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Dodatkowe
informacje: Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu
sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej.
Zamawiający posiada prawomocną decyzje pozwolenia na budowę, którą przekaże Wykonawcy w dniu
zawarcia umowy. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej
oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego, geodezyjnym wytyczeniem, inwentaryzacją
powykonawczą. Koszt obsługi ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiedzialny jest za państwową
osnowę geodezyjną, a w przypadku jej zniszczenia do jej odtworzenia na własny koszt. Wykonawca
zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki
odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,
w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej
uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar
rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji, (w
szczególności ChŚPWiK, TAURON), pod których nadzorem mają być wykonywane roboty. Koszt
nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy
odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki. Wykonawca zlikwiduje plac budowy
na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z
uporządkowaniem terenów przyległych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.54.00-1, 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0,
45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9, 45.34.20.00-6, 77.31.00.00-6, 45.23.13.00-8, 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: 15.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia wadium w wysokości : 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych). Wykonawca obowiązany
jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.10.2014 r. do godz. 10,00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) 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;
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z
2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wykonawca sam
wybiera sobie formę wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Świętochłowice : 54
1050 1373 1000 0022 8149 7178 z dopiskiem : Rozbudowa cmentarz komunalnego Wadium musi
znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 15.10.2014r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert. Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie
oryginału w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie niski parter pok. 5, a
kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
Wadium wniesione przez jednego z wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione
prawidłowo. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne ( gwarancja )
wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla
potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej
waluty podanej przez Narodowy Bank Polski ( Tabela A kursów średnich walut obcych ) na dzień
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut,
Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w
którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim
Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy zwróci
wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie
żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zgodnie z treścią przepisu art.
46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
zamawiającego wyłącznie wtedy gdy: 1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w
ofercie, 2. wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z
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przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma 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 ustawy 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
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej jedną ( 1 ) robotę budowlaną w zakresie której wykonano roboty polegające na
budowie lub przebudowie jezdni lub chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
wartości minimum 300.000 zł brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia tj. a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Prawem
budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) kierownikiem robót posiadającym aktualne
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zgodnie z Prawem budowlanym lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=206395&rok=20...

2014-09-30

Strona 5 z 8

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, bez ograniczeń zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne
uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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;
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• 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
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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. oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji, 2. wypełniony i podpisany
formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 2), 3. oświadczenie o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez
wykonawcę nazw ( firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach
określonych w art. 26 ust.2b ustawy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu , o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( w treści formularza ofertowego pkt 3) 4. pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy
(dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu
Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w
przypadku osób fizycznych, 6. dowód wniesienia, wpłaty wadium, 7. informację o przynależności do
grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 ust.2d ustawy, w przypadku, gdy ofertę składa kilka
podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 8. kosztorys ofertowy sporządzony metodą
uproszczoną,

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
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Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku : 1) zmiany terminu wykonania umowy,
który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu
w przypadku : a) wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów
technologicznych i jakościowych realizowanych robót; b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych
niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) decyzji nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak
wstrzymanie budowy; d) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub
utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 2) konieczności zmiany osób, przewidzianych do
realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak utrata uprawnień,
długotrwała choroba, śmierć, inne.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień
Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul.
Katowicka 54 pok.115-116..
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
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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.swietochlowice.pl

Świętochłowice: Rozbudowa cmentarza komunalnego położonego
przy ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach
Numer ogłoszenia: 206395 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Świętochłowice , ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, faks 32 349 18
12.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa cmentarza komunalnego
położonego przy ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
rozbudowa cmentarza komunalnego położonego przy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach polegająca na
wykonaniu alejek cmentarnych, które wydzielają trzy kwatery przeznaczone na miejsce pochówku w
tradycyjnych grobach ziemnych oraz budowa kolumbarium. Zakres robót obejmuje: 1.wycinkę drzew i
krzewów zgodnie z wykonaną inwentaryzacją, 2.demontaż ogrodzenia z siatki stalowej ze stalowymi
słupkami oraz fragmentu ogrodzenia od strony ul. Bytomskiej na dł. 4,0m wraz z przeróbka istniejącego
przęsła, 3.demontaż obrzeży drogowych, 4.roboty ziemne, 5.wykonanie kanalizacji deszczowej,
6.wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 7.wykonanie alejek żwirowych oraz nawierzchni z płyt
chodnikowych, 8.wykonanie ogrodzenia wraz z dwoma wjazdami bramowymi, 9.budowę kolumbarium,
10.budowę parkingu z 21 miejscami parkingowymi w formie utwardzonej żwirem zatoczki,
11.zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych SN wzdłuż ul. Chropaczowskiej na wjazdach
na teren cmentarza, 12.budowe śmietnika, 13.dostawę i montaż ławek, 14.nasadzenie drzew i krzewów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Dodatkowe
informacje: Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu
sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej.
Zamawiający posiada prawomocną decyzje pozwolenia na budowę, którą przekaże Wykonawcy w dniu
zawarcia umowy. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej
oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego, geodezyjnym wytyczeniem, inwentaryzacją
powykonawczą. Koszt obsługi ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiedzialny jest za państwową
osnowę geodezyjną, a w przypadku jej zniszczenia do jej odtworzenia na własny koszt. Wykonawca
zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki
odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,
w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej
uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar
rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji, (w
szczególności ChŚPWiK, TAURON), pod których nadzorem mają być wykonywane roboty. Koszt
nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy
odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki. Wykonawca zlikwiduje plac budowy
na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z
uporządkowaniem terenów przyległych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.54.00-1, 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0,
45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9, 45.34.20.00-6, 77.31.00.00-6, 45.23.13.00-8, 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: 15.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia wadium w wysokości : 15.000zł (piętnaście tysięcy złotych). Wykonawca obowiązany
jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.10.2014 r. do godz. 10,00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) 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;
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z
2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wykonawca sam
wybiera sobie formę wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Świętochłowice : 54
1050 1373 1000 0022 8149 7178 z dopiskiem : Rozbudowa cmentarz komunalnego Wadium musi
znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 15.10.2014r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert. Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie
oryginału w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie niski parter pok. 5, a
kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
Wadium wniesione przez jednego z wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione
prawidłowo. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne ( gwarancja )
wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla
potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej
waluty podanej przez Narodowy Bank Polski ( Tabela A kursów średnich walut obcych ) na dzień
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut,
Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w
którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim
Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy zwróci
wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie
żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zgodnie z treścią przepisu art.
46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
zamawiającego wyłącznie wtedy gdy: 1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w
ofercie, 2. wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z
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przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma 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 ustawy 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
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej jedną ( 1 ) robotę budowlaną w zakresie której wykonano roboty polegające na
budowie lub przebudowie jezdni lub chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
wartości minimum 300.000 zł brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia tj. a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Prawem
budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) kierownikiem robót posiadającym aktualne
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zgodnie z Prawem budowlanym lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w
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specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, bez ograniczeń zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne
uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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;
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• 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
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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. oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji, 2. wypełniony i podpisany
formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 2), 3. oświadczenie o części
zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez
wykonawcę nazw ( firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach
określonych w art. 26 ust.2b ustawy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu , o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( w treści formularza ofertowego pkt 3) 4. pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy
(dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu
Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w
przypadku osób fizycznych, 6. dowód wniesienia, wpłaty wadium, 7. informację o przynależności do
grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 ust.2d ustawy, w przypadku, gdy ofertę składa kilka
podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 8. kosztorys ofertowy sporządzony metodą
uproszczoną,

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
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Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku : 1) zmiany terminu wykonania umowy,
który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu
w przypadku : a) wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów
technologicznych i jakościowych realizowanych robót; b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych
niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) decyzji nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak
wstrzymanie budowy; d) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych
bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub
utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 2) konieczności zmiany osób, przewidzianych do
realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak utrata uprawnień,
długotrwała choroba, śmierć, inne.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień
Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul.
Katowicka 54 pok.115-116..
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
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