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Za|ącznik nr 1

IrzÓR

Urząd Zamówień Pu b I icznych
zamieszczanie ogloszeń on.|ine w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

$ Zamieszczanie obowiązkowe

] Zamieszczanie n ieo bowiązkowe

oGŁoszENIE o zAMow|ENlU
//r @:ralw, ! ,liał64.?śt
daAu 'za,,tlet2il//t,a : o?. ą:2a/2'

ocŁoszENIE DoTYczY

Zamówienia pub|icznego x Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) !

Zawarcia umowy ramowej !

sEKcJA |: zAMAw|AJĄcY

l.r ) NAzu/A I ADRES

Nazwa: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Adres pocztowy: Raciborska 37

Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 4o-o74 Województwo: śląskie

fel.: 3z z5t 69 89 , 2o5 50 22, 2o5 50
24

Faks: 32 251 89 67

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.asp.katowice.p|
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
aeżeli dotyczy):

SEKCJA l l: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

l l ' l  ) oKREŚLENIE PRZEDM|oTU zAMów|ENtA

|.2) RoDzA, zAMAw|A,ĄcEGo

! Admin istrac1a rządowa terenowa
|l Administracja samorządowa
! Podmiot prawa publicznego
! organ kontroli państwowej |ub ochrony prawa, sąd |ub trybunał
Ę Ucze|n ia pubI iczna
! Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego

Administracia rzadowa centralna

SamodzieIny pubIiczny zakład opieki zdrowotnej

Il. l . l. l Nazwa nadana zamówieniu zamawt

,ó.,,fl t,rŃ*
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Wykonanle druku pub|ikacji : ,,ArsGrafia PrintArt 2ol2,' wraz z dostawą w mieisce wskazane Przezzamawiającego.
Dostawa do jednego z budynkóW Akademii sztuk Pięknych w Katowicach'

||.t.2) Rodzaj zamówienia

RoboĘ budow|ane ! Dostawy ! Usługi X

||.l.3) określenie przedmiotu oraz wieIkości Iub zakresu zamóWienia

Dane techniczne publ ikacj i  :

r. Druk offsetowy

2. okładka
format: 23o x 297 mm po rozłożeniu: 460x297 mm
papier: karton jednostronnie powlekany Arctica 3oo g
kolorystyka: 4+]
FoIia mat strony zewnętrzne,
t str. okładki: sztancowanie otworu o powierzchni ok. 4 cm kw'
objętość stron: 4

3' środek
format 23ox 2g7 mm po rozłożeniu: 46ox297 mm
papier:  kreda r35 g Hel lo Fat  Mat Natura l
kolorystyka: 4+4
^ h i e t Ó ( l  e t r ó ń .  1 ? '

- w sumie objętość stron: ]26
.  c |ęc Ie
. oprawa miękka k|ejona, zszywana nićmi
. wykonanie Ąt drukowych w systemie CTP z przes.lanych p|ików PDF
. nakład : l5oo egz.

śł\r
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Zamawiający dostarczy materiał do druku na nośniku e|ekronicznym w formacie PDF.
Publ ikacia posiada numer ISBN.

||.1.4) czy p|zewiduje się udzie|enie zamówień uzupełnia|ących tak !
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego
Okreś|enie Przedmiotu oraz wie|kości Iub zakresu zamówień uzupełniających

n ie  Ę

Il.l.5) wsPÓLNY sŁowN|K ZAMÓV|EŃ (cPV)

Stownik główny

Główny przedmiot 798ooooo-2

Dodatkowe przedmioty

||.l.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowei
aeżeli dotyczy):
||.l.7) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowei
aeżeli dotyczy):

tak f] Iiczba części:

tak !

r ) nie X

n i e  Ę

||.2) czAs TRWAN|A ZAMÓwtEN|A LUB TERMIN wYKoNAN|A2)

Okres w miesiącach: /ub dniach:
lub

data rozpoczęcia: (dd / m m / rrrr) |ub zakończenia: do l 4-o9.zolzr.

SEKCTA l l l : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMtCZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

l l l . r  )  WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli doĘczy):

,)Można nie wypełniać pkt Il. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla cześci zamówienia.

lll. 2l ZALICZKI

Czy przewiduje się udzie|enie za|iczek na poczet wykonania zamówienia tak ! nie Ę

l || .  ]) WARUNK| UDZ|AŁU w PosTĘPowAN|U oRAz oP|s sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY
sPEŁN|AN|A TYCH wARUNKÓw'

. )Wp r z ypadkuodm iennychd |apos z c zeg ó |ny ch

zamówienia Iub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypelnia załącznik |,

f"rZrp b,7,u
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||l. 3. l) Uprawnienia do wykonywania okreś|onej działaIności Iub czynności, jeże|i przePisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na Podstawie złożonego oświadczenia o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu wg druku okreś|onego
w załączniku nr l do siwz.

| | | .3 .z )  Wiedza i  doświadczen ie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna, iż wykonawca posiada konieczną do wykonaniazamówienia wiedze i doświadczenie, gdy:
okres działaIności iest krótszy w tym okresie,

. wykaże, iż na|eżycie zreaIizował w okresje ostatnich 3 |at, a jeże|i

każda z nich'

|||.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia o spetnianiu warunków udziału w Postępowaniu wg druku określonego
w załączniku nr l  do s iwz.

||| .3.4) osoby zdo|ne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Na podstawie złoŹonego oświadczenia o spelnianiu warunków udzia-lu w postępowaniu wg druku okreś|onego
w załqczniku nr l do siwz.

l l l .3 .5)  Sytuacja ekonom iczna i f inansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udzia.lu w postępowaniu wg druku określonego
w załączniku nr l do siwz.

zw,

]). Zamawiajqcy dokon uje oPisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunków w zakresie dIa niego niezbędnym; oPis
nie musi dotyczyć każdego z warunków.

|||.4) |NFoRMAC'|A o oŚw|ADczEN|AcH LUB DoKUMENTACH, JAK|EwYKoNAwcY !(/ CELU PoTw|ERDZEN|A sPEŁNlAN|A WARUNKÓw UDZ|AŁU w
NIEPODLECANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWTE ART.2a UST. I USTAWy

||l.4.') W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę *"'.unTó*, oTtóĘJ-ń6il.EE, u,.. ',
ustawy' oPrócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postęPowaniu na|eży przedłozyćd:

! koncesię' zezwo|enie Iub Iicencję

robót budow|anych w zakresie niezbędnym do wykazania spelniania warunku wiedzy l doświadczen

"] Zamawiający może fądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w
pkt l l l3,

MA,Ą DoSTARczYĆ
POSTEPOWANIU ORAZ

,a,Ęr ft,fu\
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wykonanych W okresje ostatnich pięciu lat przed uptywem terminu sk,ladania ofert a|bo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postęPowaniu, a jeże|i okres prowadzenia działa|ności jest krótszy - w tym
okresie, z Podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca Wykonania onz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budow|anej i prawidłowo
ukończone

Ę wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych róWnież wykonywanych, dostaw Iub
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech |at przed u pływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działa|ności jest krótszy. w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oruz za+ączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy Iub usługi zostały
wykonane lub sq wykonywane naIeżycie

! wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i UrzĄdzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług Iub robót
budow|anych Wce|u reaIizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

! oświadczenie na temat wie|kości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowranycn
oraz Iiczebności persone|u kierowniczego w okresie ostatnich trzech |at przed upływem terminu składania
ofert a|bo wniosków o dopuszczenie do udziału w PostęPowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy . w tym okresie

! wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczegó|ności odpowiedziaInych za
świadczenie usług' kontro|ę jakości lub kierowanie robotami budow|anymi, wraz z informacjami na temat ich
kwaIifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dIa 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' jeżeIi ustawy nak.ladają obowiązek posiadania takich uprawnień

! sprawozdanie finansowe w całości ! / w części !, a jeże|i pod|ega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości (ówniei! z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu a|bo jego
części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny
dokument okreś|ający obroty oraz zobowiązania i na|eżności . za okres nie dłuższy niż ostatnie

! informację banku Iub spóldzielczej kasy oszczędnościowo.kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, Potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych Iub zdolność kredytową wykonawcy,
Wystawionq nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzie|enie zamówienia aIbo składania ofert

! oplaconą po|isę' a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedziaIności cywiInej w zakresie prowadzonej działaIności zwiqzanej z przedmiotem zamówienia

!(ykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdo|ność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku Iub spółdzielczej kasy oszczędnościowo.kredytowej,
dotyczqcą podmiotu, z którego zdo|ności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, Potwierdzającą
wysokość posiadanych ?rzez ten podmiot środków finansowych lub jego zdo|ność kredytową, wystawioną nie
Wcześniej niż 3 miesiące przed uĄwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzie|enie zamówienia aIbo sk.ladania ofert.

l||.4.2) w zakresie potwierdzenia niepod|egania wyk|uczeniu na podstawie art. 24 ust. l t,srawy, naIeży
przedłoĄć:.

Ę oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

Ę aktua|ny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają WPisu do rejestru, w ce|u wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l Pkt 2 ustawy' wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy Przed uPlywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowanju o
udzie|enie zamówienia aIbo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie an.

tb"Zn fbi'rs- ?'4
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ust . i  pkt2 ustawy

! aktua|ne zaświadczenie wtaściwego nacze|nika urzędu skarbowego Potwierdzające, że wykonawca nie za|ega z
oPłacaniem podatków Iub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Iub
rozłożenie na raty za|eg)ych płatności Iub Wstrzymanie w całości wykonania decyzji wlaściwego organu .
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udzjatu w postępowaniu o udzielenie zamówienia aIbo składania ofeń

! aktua|ne zaświadczenie właściwego oddziału 7a|,ładu Ubezpieczeń Spolecznych |ub Kasy RoIniczego
Ubezpieczenia Społecznego Potwierdzające, że wykonawca nie za|ega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, Iub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwo|nienie,
odroczenie |ub rozłożenie na raty za|egłych p}atności |ub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
wlaściwego organu - wystawione nie Wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

! aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreś|onym w arI, 24 ust. l Pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia aIbo składania ofert

! aktua|ną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreśIonym w art' 24 ust. r pkt 9 ustawy,
Wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed uptywem terminu sk.ladania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzieIenie zamóWienia aIbo składania ofert

! wykonawca powo}ujący się przy wykazywaniu spelniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotÓw, które będą brały udział w rea|izacji części zamóWienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym d|a wyko1awcy, okreś|onym w pkt |||.4.z.

| | |.4.]) Dokumenty podm iotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania Poza terytorium RzeczyPosPo|itei Polskiei,
orzedkłada:

|||.4.3.l) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania Potwierdzaiący,
ze:

x nie otwarto jego |ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
u pływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składanla ofert

! nie za|ega z uiszczaniem podatków, oPłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne aIbo że uzyskał
przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za|eg)ych płatności |ub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji wlaściwego organu . wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed u pĘwem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału W PostęPowaniu o udzie|enie zamówienia a|bo
składania ofeń

! nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie . wystawiony nie wcześniej niŹ 6 miesięcy
pzed uplywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie
zamówjenia aIbo sktadania ofert

|||.4.3.z) ] zaświadczenie właściwego organu sądowego Iub ad ministracyjnego miejsca zamieszkania aIbo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie okreś|onym w ań. 24 ust. l pkt 4.8 ustawy .
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed uplywem terminu sk.ladania wniosków o dopuszczenie do udziału
w PostęPowaniu o udzie|enie zamówienia a|bo składania ofert . a|bo ośwjadczenie złożone przed notariuszem,
Maściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego |ub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby Iub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
jeże|i w miejscu zamieszkania osoby |ub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się takiego zaświadczenia

6/10
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|||.5) |NFoRMAC|A o DoKUMENTACH PoTw|ERDZAJĄCYCH, zE oFERowANE DosTAwY, UsŁUcI LUB
RoBoTY BU DowtAN E oDPo\lr|ADAJĄ oKREŚLoNYM WYMAGAN |oM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi Iub roboty budow|ane odpowiadają okreś|onym
wyma ganiom na|eiy przedłoży ć5) :

! próbki, opisy |ub fotografie

! opis urządzeń technicznych, instrukcję obs-lugi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług
oraz opls zap|ecza naukowo'badawczego wykonawcy, w ce|u potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości
reaIizowanego zamówienia

! zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkĘ
odpowiadajq okreś|onym normom Iub specyfi kacjom technicznym

! zaświadczenie niezaIeżnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z
normami jakościowymi, jeżeli zamawiajĄcy odwolują się do systemów zapewniania jakości opartych na
odpowiednich normach europejskich

! zaświadczenie nieza|eż.nego Podmiotu zajmującego się Poświadczanjem zgodności działań wykonawcy z
europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeże|i zamawiaiący wskazują środki zarządzania
środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas reaIizacji zamówienia na roboty budowlane Iub
usługi, odwołując się do systemu zarz4dzania środowiskiem i audytu (EMAS) |ub norm zarządzania
środowiskiem opańych na europejskich Iub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioĘ
dziatające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi Iub międzynarodowym i normamj dotyczącymi
certyfikacji

!  inne dokumenty

u.6) rNNE DOKUMENTY

lnne dokumenĘ niewymienione w pkt  ||| .4)  a|bo w Pk ||| .5)

|||.7) Czy ogranicza się moż|iwość ubiegania się o zamówienie pub|iczne ty|ko d|a wykonawców, u kórych
ponad 5o % Pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
nie fi

tak ! na|ezy przedłożyĆ ! \ nie na|ezy przedkładać ! oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 5o%o
osób niepelnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabiIitacji zawodowej i sPołecznej oraz zatrudnlaniu osób
niepełnosprawnych, Iub w rozumieniu właściwych PrzePisów państw członkowskich Unii Europejskiej Iub
Europejskiego obszaru Gospodarczego _ jeżeIi wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania w tych Państwach.

SEKCJA lV: PROCEDURA

IV.l) TRYB uDzlELEN|A zAMÓw|EN|A

'r Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do potwierdzenia' że oferowane dostawy, usfugi lub roboty
budowIane odpowiadają określonym wymaganiom'

e,/,',? t!2; .x 4,ą
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|V . l . l )  T ryb udz ie|en ia  zamówien ia

Przetarg nieograniczony X Przetarg ograniczony !

Negocjac|e z ogłoszeniem f-] Dia|og konkurencyjny

Licytacja elektroniczna l_l

|V.l.z) Przewidywana |iczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziafu w postęPowaniu
(Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, di alog konkurencyjny)

Liczba wykonawców

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, któŻ'l zostanązeproszeni do udziału w postęPowaniu

lV. 2) KRTTERTA ocENYoFERT

lV. l )  zMIANA UMowY

Czy przewiduje się istotne zmiany Postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy

tak !  n ie Ę

DopuszczaIne zmiany Postanowień umowy oraz okreś|enie warunków zmian

lV.4) | NFoRMActE ADMTNTSTRACYJNE

") Mozna nie wypełniać pkt IV.2.1' jeŻeIi przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia'

8/10

lV.2.r) Kryteria oceny ofert6)

Najn iższa  cena
tuD
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

X

!
Kryteria

CENA (Koszr) - roo%

Znaczenie

|V.z.z) Czy przeprowadzona będzie aukcja e|ektroniczna

tak |-'l adres strony, na którei będzie prowadzona: nie X

IV.4.l) Adres strony internetowej, na którei jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotlcf),): ywv]v. a sŁŁątaulę. P!
5pecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego pokój nr
ool

|V.4.2) oPis Potrzeb i wymagań zamawiającego okreś|onych w sposób umoż|iwiający Przygotowanie się
do udziału w dia|osu konkurencyinym |ub informacia o s kania teso oDisu

ć2,"7,7 t^- bfi,"



dotyc4):

IV.4.3) lnformacja o wysokości nagród dIa wykonawców, którzy podczas diaIogu konkurencyjnego przedstawiIi
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, ieże|i zamawiaiący przewiduje nagrody:

|V.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu|ub ofert (jeżeli dotyczy):
Data: zolo8l2o12
Miejsce: w 5iedzibie Zamawiającego pokój nr ool

Codzina: to:oo

IV.4.5) Termin związania ofertą

Do: (dd/mm/rrrr)
tuD

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu suądania ofert)

|V.4.6) Adres strony internetowei, na której będzie prowadzona |icytacia e|ektroniczna (jezeti dotyczy):

|V.4.7) Adres strony internetowei, na którei jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w |iq/tacji
e|ektronicznej (j eżel i d otyczy) :

|V.4.8) Wymagania doĘczące reiestracii i identyfikacji wykonawców w |icytacji e|ektroniczne.i, w tym
wyma ga nia tech n iczne urządzeń i nform atycznych ( e że l i d otyczy) :

IV.4.9) sposób PostęPowania w toku Iicltacii eIektronicznej, w Ęm określenie minimaInych wysokości
PostąPień (jeżel i dotyczy):

|V.4'lo) |nformac|e o |iczbie etaPów |ic}'tacii e|ektronicznei iczasie ich tlwania (1eżeli dotycĄ:

Licytacja jednoetapowa ! czas trwania:

Licytacja wieloetapowa !

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złoży|i nowych Postąpień'
zostaną zakwa|ifikowani do następnego etaPu) tak ! nie !

|V.4.Il) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw |icytacii e|ektronicznej (jeżeli dotyczy):
Data: (dd/mm/rrrĄ

!Ęsce:

Godz ina:

lV.4.r z) Term in otwarcia licytacji elektronicznej (j ezel i dotyczy) :

|V.4.l3) Termin iwarunki zamknięcia |icpacji e|ektronicznej (jeże|i doĘc4):

lV.4.l4) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należ},tego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektroniczne)i

|V'4.l5) |stotne d|a stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umóĘ w sprawie
zamówienia pubIicznego (dotyczy Iicytacji elektronicznej)|

ilals hw 4rr;
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lV.4.l6) |nformacje dodatkowe, w tym doĘczące finansowania Proiektu/Programu ze środków Unii
Europejskie| aeżeli dotyczy) :

|v.4.17) cz,! przewiduie się unieważnienie postępowania o udzie|enie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niePod|egaiących zwrotowi środków z pomocy
udzie|onej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wo|nym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości |ub części zamówienia

tak | | nie

KAN\  CLĘRZ
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