
Puławy: Wykonanie robót budowlanych nast ępuj ących bran ż: - roboty bran ży

budowlano - konstrukcyjnej, ł ącznie z zagospodarowaniem terenu, - roboty bran ży

monta żowej, - roboty bran ży elektrycznej, ł ącznie z teletechnik ą, - roboty bran ży

instalacyjnej, - roboty bran ży drogowej, - pełnienie funkcji kierownika budowy w

ramach projektu Budowa i wyposa żenie Centrum Badawczego Nawozów

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona lnego w ramach

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013.

Numer ogłoszenia: 257127 - 2013; data zamieszczenia: 2 9.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Nawozów Sztucznych , Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, woj. lubelskie, tel.

81 473 14 00, faks 81 473 14 10.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ins.pulawy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie robót budowlanych następujących branż: - roboty branży

budowlano - konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu, - roboty branży montażowej, - roboty branży elektrycznej, łącznie

z teletechniką, - roboty branży instalacyjnej, - roboty branży drogowej, - pełnienie funkcji kierownika budowy w ramach projektu

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót

budowlanych następujących branż: - roboty branży budowlano - konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu, - roboty

branży montażowej, - roboty branży elektrycznej, łącznie z teletechniką, - roboty branży instalacyjnej, - roboty branży drogowej, -

pełnienie funkcji kierownika budowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7 - Krótki opis robót

budowlanych..

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 stanowiących nie więcej niż 50% wartości

zamówienia podstawowego - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamówienie

uzupełniające zostanie wynegocjowane i będzie realizowane na podstawie odrębnej umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7.

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: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawców wadium. Wysokość wadium zostanie

określona w SIWZ.



III.2) ZALICZKI

przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

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

WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną

wraz z dostawą materiałów, o wartości co najmniej 4.000.000,00 PLN netto, z podaniem wartości dla

poszczególnych branż, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały

wykonane wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Referencje powinny obejmować

wszystkie branże objęte przedmiotem zamówienia. Brak kompletu wszystkich branż oznacza nie wykazanie

spełnienia postawionego warunku. Zamawiający rozumie przez jedną referencję 1 pozycję lub 1 zestaw

pozycji obejmujący wszystkie branże robót budowlanych objęte przedmiotem zamówienia o łącznej wartości

4.000.000 zł. Ustala się minimalne wartości robót dla poszczególnych branż: a)branża budowlano -

konstrukcyjna - 2,6 mln zł, b)branża montażowa - 0,15 mln zł, c)branża elektryczna - 0,4 mln zł, d)branża

instalacyjna - 0,6 mln zł, e)branża drogowa - 0,25 mln zł.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie do

należytego wykonania zamówienia, niezależnie od rodzaju podstawy do dysponowania nimi, w zakresie: - 1

osoba - kierownik budowy - uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania

budową, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - 1

osoba - kierownik robót - uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania

budową, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej, - 1 osoba - kierownik

robót - uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania budową, posiadająca

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - 1 osoba - kierownik robót -

uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania budową, posiadająca

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie siei, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych, - 1 osoba - lider-kierownik zespołu - posiadający wykształcenie

wyższe techniczne lub ekonomiczne, która co najmniej 1 raz pełniła funkcję kierownika zespołu przy budowie

przemysłowej instalacji wielobranżowej o wartości co najmniej 3.000.000 zł.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na

kwotę co najmniej 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych). b)nie wcześniej niż na 3 miesiące

przed terminem składania ofert posiadał na rachunku środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego

finansowania przedmiotu zmówienia na kwotę co najmniej 3.000 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

informację  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą  wysokość  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 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 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;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie

wcześniej  niż 6  miesięcy 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 określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie

wcześniej  niż 6  miesięcy 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 określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną

nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 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.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której

dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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)

Wykonawca, w sytuacji gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zost aną zaproszeni do udziału w post ępowaniu:  5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców

spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Kryterium oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a)Liczba wykonanych robót budowlanych (referencji) -

minimum 1 - za wymagane minimum - 100 pkt - za każdą dodatkową referencję ponad wymagane minimum - 1 pkt

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - okres gwarancji na roboty budowlane - 5

3 - okres gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne - 5

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

Zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Instytut Nawozów Sztucznych Al. Tysiąclecia



Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy, Budynek G35, pokój 201.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  09.12.2013 godzina 10:30, miejsce:

Instytut Nawozów Sztucznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy, Budynek E40, Kancelaria.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  Zamówienie

jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski

Wschodniej 2007-2013. 1. Przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: 1. Wniosek o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu musi być sporządzony w języku polskim pismem czytelnym. 2. Koszty związane z przygotowaniem wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ponosi składający ofertę. 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu

wyłącznie jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na całość zamówienia. 4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu musi być podpisany przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie

z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w

wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu

określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest

łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu muszą być podpisane przez

wszystkie te osoby. 5. Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i załączniki zostaną podpisane przez

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo osób podpisujących

dokumenty do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz podpisania wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli

pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za

zgodność z oryginałem, przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta. 6. Wniosek o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści

niniejszego ogłoszenia. 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego

wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 8. Poprawki we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postepowaniu muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej wniosek. 9. Wszystkie strony

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości

dekompletacji jego zawartości. 10. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przygotować w jednym egzemplarzu.

2. Wniosek wspólny: W przypadku, kiedy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa kilka podmiotów, wniosek musi

spełniać następujące warunki: Wniosek winien być podpisany przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera

wiodącego. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych

przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do wniosku. Przedstawiciel wiodący/partner winien być upoważniony do

zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji

kontraktu - do wniosku należy załączyć stosowne oświadczenie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał

przekazania kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie konsorcjum

lub spółki cywilnej, podpisanej przez wszystkich partnerów lub wspólników przy czym termin, na jaki została zawarta umowa

konsorcjum lub spółki cywilnej nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy

podpisania klauzuli poufności dot. zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji i danych przekazanych na

zasadzie poufności przez Zamawiającego przed przekazaniem zaproszenia do składania ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia..

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

pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Ha ndlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie

całości lub cz ęści zamówienia: nie


