
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gluszyca.pl

Głuszyca: Modernizacja dachu Centrum Kultury Miejsk a Biblioteka

Publiczna w Głuszycy

Numer ogłoszenia: 328896 - 2013; data zamieszczenia : 14.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Głuszyca , ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, woj. dolnośląskie, tel. 074

8456263, faks 074 8456339.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gluszyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Modernizacja dachu Centrum Kultury Miejska

Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.1 Opis obiektu (części przeznaczonej

do remontu): Obiekt przeznaczony do remontu to budynek wolnostojący, wielobryłowy, usytuowany w

bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Grunwaldzkiej; budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych i częściowo

użytkowym poddaszu; dach wielospadowy, więźba dachowa drewniana w układzie krokwiowo płatwiowym;

płatwie wsparte na podwalinach za pośrednictwem słupów; pokrycie dachu dachówką karpiówką w łuskę; obróbki

blacharskie z blachy ocynkowanej, (rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej); trzy kominy, dwa ponad dachem

murowane z cegły klinkierowej, jeden otynkowany czapy betonowe (jeden komin bez czapy); odprowadzenie wód

opadowych za pomocą rynien i rur spustowych na teren i do kanalizacji deszczowej. 1.2 Ocena pokrycia dachu

wraz z konstrukcją i kominami: Pokrycie dachu z ubytkami dachówek, dachówki i gąsiory luźne; pokrycie

nieszczelne, w stanie złym, w całości kwalifikuje się do wymiany; kominy murowane ponad dachem z cegły

ceramicznej, tynkowane oraz z cegły klinkierowej; kominy w złym stanie technicznym, kwalifikują się do

przebudowy; więźba dachowa ogólnie w średnim stanie technicznym. 1.3 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.

zabezpieczenie elewacji budynku przed uszkodzeniami w trakcie remontu dachu; 2. rozebranie istniejącego

pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; prace rozbiórkowe należy wykonywać z

zachowaniem przepisów BHP; 3. wykonanie szczegółowego przeglądu wszystkich zakrytych elementów
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drewnianych; 4. wymianę pokrycia dachu na nowe pokrycie z dachówki karpiówki układanej podwójnie w łuskę na

ekranie z folii wiatro - paroizolacyjnej; 5. wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną grubości 15 cm nad

pomieszczeniami użytkowanymi w obrębie mansard; 6. wymianę wszystkich obróbek blacharskich z blachy

tytanowo-cynkowej lub powlekanej; 7. wymianę rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej; 8. ręczne

rozebranie istniejących kominów (do tzw. zdrowej cegły); 9. przebudowę kominów cegłą klinkierową ponad

dachem, z założeniem czap betonowych oraz wymianę tynków na kominach w poziomie strychu; prawidłowość

wykonanych robót powinna być potwierdzona protokołem sporządzonym przez uprawnionego kominiarza; 10.

montaż systemowych (BRASS) ław oraz stopni kominiarskich; 11. wymianę niektórych elementów drewnianych z

drewna nasyconego; 12. zaimpregnowanie środkiem ogniochronnym oraz grzybobójczo i owadobójczym

wszystkich pozostawionych elementów drewnianych i konstrukcyjnych dachu; 13. odtworzenie instalacji

odgromowej. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót oraz Założenia techniczne do remontu dachu

budynku Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.26.00.00-7, 45.31.23.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 08.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1.Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium

przetargowe w wysokości 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto zł 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem

terminu składania wniosków.2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy

wpłacić przelewem na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym w Świdnicy o/Głuszyca - nr rachunku: 13 9531

1016 2007 7000 9928 0006.4.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania

rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający zaleca

dokonanie wpłaty na rachunek bankowy minimum dwa dni robocze przed terminem składania ofert, aby kwota

wadium została zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed datą i godziną złożenia oferty.5.Wadium
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wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul.

Grunwaldzka 55, przed terminem składania wniosków.6.Do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za

zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium.7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.9.Zamawiający zwraca wadium, na

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.10.Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1)odmówi podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

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

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,4)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy

Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie Zamawiającego

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału nie później niż w

dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z

formułą spełnia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał należycie w

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

w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie remontu dachu o wartości nie mniejszej niż

100 000,00 zł brutto oraz przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie

zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku
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dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna, że niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów

do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego

warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru formularza

nr 4; w szczególności: kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń elektrycznych (zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) kopie

uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub

oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia budowlane

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 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. Jednocześnie Wykonawca potwierdza

spełnienie warunku posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej płynną

realizację zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania
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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

Udokumentowane wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie remontu dachu o wartości

nie mniejszej niż 100 000,00 zł;

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 ubezpieczony

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

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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
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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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

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 dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

Dodatkowo Wykonawca winien do oferty dołączyć: 1.formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru -

załącznik nr 1 do SIWZ 2.dowód wniesienia wadium, 3.wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza

powierzyć podwykonawcom - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, 4.stosowne pełnomocnictwo do

działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze

złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis w

ofercie został złożony przez osobę/y do tego umocowane, 5.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
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się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp

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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1.Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1)wystąpienia robót

dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a)z przyczyn

technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego

wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub b)wykonanie zamówienia podstawowego jest

uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia

wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym; 2)wystąpienia warunków atmosferycznych

niepozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga

właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający

wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem

profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.

2.Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: 1)zmiany osób wykonujących

czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz, że

osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, 2)zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony

Zamawiającego, 3)zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem procesu

inwestycyjnego i niezawinione przez Wykonawcę, 4)zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu

umowy, na zasadach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na

etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,5)zmiany sposobu regulowania

należności Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego, których nie można było przewidzieć

przed zawarciem umowy. 3. Projekt umowy jako formularz nr 9 stanowi załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.gluszyca.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Głuszycy, ul.
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Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.09.2013

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pok. nr 1, Punkt Obsługi

Klienta.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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