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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jasielski Dom Kultury , Ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 013 44 35

150, faks 013 44 35 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: DOM KULTURY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA JASIELSKIEGO

DOMU KULTURY W RAMACH PROJEKTU PN: PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ

PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ DOMU KULTURY W JAŚLE I LIPTOWSKIM MIKULASZU

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZYPOSPOLITA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA

2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

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

rozbudowa i przebudowa Jasielskiego Domu Kultury w ramach projektu pn: Podniesienie jakości świadczonych

usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej Domu Kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy

Transgranicznej Rzeczypospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 obejmująca wzniesienie nowych części
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budynku, konieczne wyburzenia, przebicia, wymurowania nowych fragmentów ścian w istniejącym obiekcie,

termomodernizację dachu i elewacji, wymianę wewnętrzną i zewnętrzną stolarki okienno-drzwiowej, ułożenie

nowych posadzek, montaż sufitów podwieszanych, wykończenie ścian i aranżacje pomieszczeń. Przewidziano

remont sali widowiskowej wraz z wymianą foteli, podestów, schodów, okładzin akustycznych na suficie i ścianach,

nowe wyposażenie techniczne i remont sceny, jej nagłośnienie i oświetlenie. Projekt obejmuje w całym obiekcie

wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnch, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, CO, instalacji

elektrycznych, sygnalizacji alarmowo pożarowej SAP I instalacji strukturalnych IS. (powierzchnia dobudowana JDK

- 789,50 m2, powierzchnia po dobudowie JDK - 3 924,60 m2). .2. Roboty należy wykonać zgodnie z technologią i

zakresem określonym w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 3.

Równoważność: a) Zamawiający, w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, wskazuje, że

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, użytych

materiałów, wyrobów pod warunkiem, że zaproponowane w ofercie są istotnie równoważne z określonymi w

dokumentacji projektowej. b) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe,

patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub

jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze

wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach

techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty

zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek

udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.

Do oferty wykonawca musi w takim przypadku załączyć zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi

niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań, np. kart urządzeń, certyfikaty

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, itp. c) Za równoważny, pod względem funkcjonalnym,

technicznym i użytkowym, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna takie,

oferowane przez Wykonawcę produkty, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i

wyposażenie, a także takie możliwości funkcjonalne i parametry techniczne co zawarte w opisie przedmiotu

zamówienia produkty o podanych parametrach referencyjnych. d) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu

zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają

się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako

rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach. e) W

przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to

rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu

zamówienia 4. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych projektów technicznych,

specyfikacji technicznych, przedmiarów, a zauważone rozbieżności, roboty, które ich zdaniem powinny być ujęte w

ofercie, są błędnie sprzedmiarowane lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu. 5.

Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej dokumentacji przetargowej jak

również propozycje zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych, materiałów, urządzeń i wyrobów

zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami. 6. Okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy,
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maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy /kryterium oceny ofert/.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.23.00-9, 45.22.30.00-6, 45.42.10.00-4,

45.26.14.10-1, 45.44.30.00-4, 45.43.00.00-0, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 39.11.31.00-8,

45.23.70.00-7, 45.23.32.50-6.

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: 15.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 300 000

zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);

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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej

jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 2 roboty polegające na budowie/przebudowie/modernizacji

budynków, o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto każda oraz załączą dowody określające,

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy roboty te zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują osobą/osobami

posiadającymi: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno

budowlanej bez ograniczeń - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji

sanitarnych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej -

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności teletechnicznej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł

(słownie: cztery miliony złotych); - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna

ubezpieczenia 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

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  musi  zawierać  roboty  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i

doświadczenia.;

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;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość
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posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest

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;
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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;

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 - 95

2 - Okres gwarancji - 5

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 umowy 1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez

przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku: a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; b) niesprzyjające warunki

atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i

obowiązujących przepisów; c) konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy; d)

wystąpienie siły wyższej; e) nie przekazania przez Zamawiającego Terenu budowy w terminie określonym w

umowie; f) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
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g) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca

ponosi odpowiedzialność, h) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę, i) wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym,

jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje

rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz wynikającego z treści oferty, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub

Projektanta; 2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę

przedmiotu Umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku: a) wystąpienia Siły wyższej

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, b) zmian technologicznych - o ile

są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że

są spowodowane w szczególności: - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego

przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii

wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, c) konieczności

zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych

wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, d)

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu budowy, w

szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektów budowlanych , e) wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli

wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje

rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz wynikającego z treści oferty, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub

Projektanta; f) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej

akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych

do tego przedstawicieli obu Stron. .4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp

następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności

zmiana numeru rachunku bankowego, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące

następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, e) terminów Harmonogramu rzeczowo-finansowego

przewidzianych w Umowie pod warunkiem dochowania końcowego terminu zakończenia robót 1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://new.jdkjaslo.pl/
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jasielski Dom Kultury, 38-200

Jasło, ul. Kołłątaja 1 /SEKRETARIAT/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2015

godzina 10:00, miejsce: Jasielski Dom Kultury, 38-200 Jasło, ul. Kołłątaja 1 /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 PN:PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ PRZEBUDOWĘ

INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ DOMU KULTURY W JAŚLE I LIPTOWSKIM MIKULASZU

WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZYPOSPOLITA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA

2007-2013.

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=23...

8 z 8 2015-02-02 14:52


