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

Stepnica: 1. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy
oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną  solar, w m.
Gąsierzyno 2. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy
oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną  solar, w m.
Stepniczka
Numer ogłoszenia: 39601  2015; data zamieszczenia: 20.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica , ul. Kościuszki 4, 72112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel.
091 4188521, faks 091 4188580.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stepnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie
lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną  solar, w m. Gąsierzyno 2. Przebudowa drogi
polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną  solar, w m. Stepniczka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana inwestycja zakresem
obejmuje: 1. Przebudowę drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią
odnawialną  solar, w m. Gąsierzyno Projektuje się budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego na
działce 124/1 obręb Stepniczka, polegającego na posadowieniu w zaznaczonym na planie miejscu hybrydowej
lamp ulicznej w której jako źródło światła zastosowano oprawę LED. Konstrukcja lampy hybrydowej opiera się
na wzmacnianym słupie o wysokości 6m. Całkowita wysokość słupa z konstrukcją nośną dla paneli
słonecznych i turbiny wynosi ok. 8,5m. W zestaw każdego słupa zaprojektowano sprzężone elektrycznie dwa
panele solarne o mocy 195200W każdy oraz wiatrak z prądnicą, małą siłownię wiatrową 3 łopatową. Układ
zasilania podwójnego solarno wiatrowy hybrydowy stanowi generator wiatrowy i panele fotowoltaiczne, które
za pośrednictwem regulatora sterującego tworzą zespół do ładowania baterii akumulatorów 2szt. min120Ah
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każdy będących źródłem energii zasilającej oprawę oświetleniową LED. 2. Przebudowa drogi polegająca na
zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną  solar, w m. Stepniczka Projektuje się
budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego na działce nr 103 obręb Stepniczka, polegającego na
posadowieniu w zaznaczonym na planie miejscu hybrydowej lamp ulicznej w której jako źródło światła
zastosowano oprawę LED. Konstrukcja lampy hybrydowej opiera się na wzmacnianym słupie o wysokości
6m. Całkowita wysokość słupa z konstrukcją nośną dla paneli słonecznych i turbiny wynosi ok. 8,5m. W
zestaw każdego słupa zaprojektowano sprzężone elektrycznie dwa panele solarne o mocy 195200W każdy
oraz wiatrak z prądnicą, małą siłownię wiatrową 3 łopatową. Układ zasilania podwójnego solarno wiatrowy
hybrydowy stanowi generator wiatrowy i panele fotowoltaiczne, które za pośrednictwem regulatora sterującego
tworzą zespół do ładowania baterii akumulatorów 2szt. min120Ah każdy będących źródłem energii zasilającej
oprawę oświetleniową LED. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia
powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia
występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby,
elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o
właściwościach, parametrach technicznych tych samych lub lepszych standardów technicznych i
technologicznych, które przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres
określają następujące załączniki do SIWZ: 1. Projekt budowlany m. Stepniczka  załącznik nr 1 do SIWZ, 2.
Projekt budowlany m. Gąsierzyno.  załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót m. Stepniczka i m. Gąsierzyno załącznik nr 3 do SIWZ, 4. Przedmiar robót m. Stepniczka  załącznik
nr 4 do SIWZ, 5. Przedmiar robót m. Gąsierzyno  załącznik nr 5 do SIWZ, Do oferty należy dołączyć
kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiący załączniki nr 4 i 5 do SIWZ, przedmiar
robót stanowi element pomocniczy przy wycenie, rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na zasadzie
ryczałtowej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.009, 45.31.61.109.
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: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 600,00 zł Wadium wnosi się
przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: a) pieniądzu, na rachunek bankowy PKO O/GOLENIÓW 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420, b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że
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poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) 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),  wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania
ofert w osobnej kopercie opisanej jak do przetargu z dopiskiem wadium, w sekretariacie.
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 szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  wykonali
przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie linii kablowej wraz z
urządzeniami odbiorczymi energii o wartości przynajmniej 18.000,00 złotych brutto. Ocena
spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót
budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie za zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku, gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie
zostały wcześniej wykonane. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na
podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować
następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1 osobą posiadająca uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca minimum 3letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub robót z uprawnieniami. Ocena spełnienia warunku
zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
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zmówienia wraz z informacją o kwalifikacjach i ich doświadczeniu oraz oświadczenia, że osoby te
posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie, na zasadzie spełnia/nie
spełnia. Zamawiający uzna odpowiadające ww. warunkom i równoważne im uprawnienie budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą pozwalały na wykonanie
przedmiotu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 18.000,00 złotych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych
dokumentów, tj. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia  na zasadzie spełnia/nie spełnia. Fakt opłacenia polisy
powinien wynikać jednoznacznie z treści polisy lub dokumentu potwierdzającego jej opłacenie.
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;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
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;
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
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39601&rok=20150320

5/8

20.03.2015

bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39601&rok=20150320

udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie  wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) 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)
ośw. art.22, formularz ofertowy

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  70
2  termin  30
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
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w
szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2. Zmiany spowodowane
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: a) niewypały i niewybuchy, b)
wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), d) odmienne od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów
infrastrukturalnych. 3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a)
wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej. 4. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń, itp., b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na
skutek błędów w dokumentacji projektowej. 5. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz
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wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych w pkt. 15 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o
czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1. Zmiany technologiczne, w
szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) konieczność zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa, e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te
będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa. Zmiany, o których
mowa w lit b  c) mogą być wprowadzane w sytuacjach, nieprzewidywalnych dla stron i przez nich
niezawinionych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku zamawiający nie zgodzi się
na zwiększenie wynagrodzenia, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych. Zmiany wskazywane w lit de) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania. Każda ze wskazywanych w lit a  e) zmian może być powiązana
z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. 2. Zmiany osobowe:  zmiana osób,
przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych
ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. Pozostałe
zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT:  jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,  jeśli zmiana
stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku
VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu
umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, c) kolizja z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną
ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. Wszystkie powyższe postanowienia
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno
organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób
wskazanych do kontaktów między Stronami, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w
wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.stepnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stepnica ul.
Kościuszki 4 72112 Stepnica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2015
godzina 09:00, miejsce: Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4 72112 Stepnica Pokój nr 6 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: Projekt współfinansowany ze środków UE.
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: tak
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