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Jelenia Góra, dnia 5 kwietnia 2016 r. 
BZP.272.1.3.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – roboty budowlane  
 

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2016 roku 
 

Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 77516 - 2016;  
data zamieszczenia: 05.04.2016 r. 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. 
Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75 
7526419 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.pl/  
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2016 roku 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja planowanych do wykonania w 2016 roku robót 
budowlanych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Jeleniogórskiego w 2016 roku, w tym w szczególności: 
1) prace nawierzchniowe (jezdnie, chodniki, pobocza utwardzone); 
2) prace ziemne (pobocza i rowy); 
3) wykonywanie konstrukcji oporowych; 
4) wykonywanie urządzeń odwodnienia dróg (m.in. przepusty, studnie, ścieki); 
5) wykonywanie barier ochronnych drogowych i mostowych. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady realizacji zamówienia, a także 
metody kalkulacji oferowanej ceny – zostały  określone w Opisie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Mapa dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego stanowi Załącznik Nr 2 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, Wykaz dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego 
stanowi Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Roboty wykonywane w ramach przedmiotowego zamówienia realizowane będą  
w następujących trybach czasowych: 
1) trybie normalnym – w ciągu maksymalnie 4 (czterech) dni od dnia przyjęcia telefonicznego 
zgłoszenia od Zamawiającego, 
2) trybie awaryjnym – w ciągu maksymalnie 2 (dwóch) godzin od momentu przyjęcia 
telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego. 
5. Realizacja robót w trybie normalnym obejmuje wykonanie zabezpieczenia i oznakowania 
oraz przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zleconego przez Zamawiającego zadania. 
6. Realizacja robót w trybie awaryjnym obejmuje wykonanie zabezpieczenia i oznakowania 
zgłoszonej przez Zamawiającego awarii i zagrożeń.  
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7. Termin przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji danego zlecenia w trybie normalnym 
(ust. 4 pkt 1 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu) stanowi jedno z punktowanych kryteriów 
oceny ofert, stąd Wykonawca może skrócić termin realizacji zlecenia – zgodnie z zapisem 
Działu XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
8. Zabezpieczanie i oznakowanie zleconych robót Wykonawca realizuje zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).  
9. Zgłoszenie telefoniczne, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu – 
zostanie następnie potwierdzone przez Zamawiającego zleceniem przekazanym Wykonawcy 
w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 
10. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w telefonicznym (a następnie pisemnym lub 
drogą elektroniczną) zgłoszeniu – o zakresie zlecanych prac, terminie ich wykonania, a także 
sposobie realizacji zamówienia, wynikającego ze stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.  
11. Zamawiający będzie zlecał wykonanie robót w zależności od potrzeb i do wartości 
posiadanych środków finansowych. Szacowane wielkości (ujęte w Załączniku Nr 12 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) należy traktować jako wielkości orientacyjne, 
które nie mogą stanowić podstawy do przyszłych rozliczeń wykonywanych ilości zleceń oraz 
ewentualnych roszczeń Wykonawcy. 
12. Obowiązującą formą wynagrodzenia będą ryczałtowe ceny jednostkowe, obejmujące 
wszelkie koszty związane z kompleksową i zgodną z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
realizacją przedmiotu zamówienia.  
13. W zakresie robót nieujętych w tabeli zawartej w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, a które będą konieczne do wykonania w ramach przedmiotowego 
zamówienia, prace te rozliczane będą kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez 
Wykonawcę, podlegającym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru, w którym zastosowane 
będą zaoferowane przez Wykonawcę stałe wskaźniki, tj.:  
1) stawka roboczogodziny (stawka kalkulacyjna zł), 
2) wskaźnik kosztów pośrednich (%) – za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje 
się koszt robocizny oraz pracy sprzętu, 
3) wskaźnik zysku (zł) – za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy 
sprzętu oraz koszty pośrednie. 
14. Zaoferowane ceny jednostkowe, a także wskaźniki kosztorysowe będą czynnikami 
cenotwórczymi wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy – zgodnie z zakresem robót 
zleconych przez Zamawiającego i wykonanych w danym miesiącu. Ceny jednostkowe oraz 
wskaźniki kosztorysowe podane przez Wykonawcę będą stałe przez pełny okres realizacji 
zamówienia.   
15. Wymagania Zamawiającego: 
1) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zapewnia całodobowy  
i przez 7 dni w tygodniu dyżur telefoniczny, umożliwiający przyjęcie zgłoszenia 
Zamawiającego o wystąpieniu awarii czy zagrożeń, które podlegają zabezpieczeniu  
i oznakowaniu w trybie awaryjnym, a następnie zlikwidowaniu.    
2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  
i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 
3) Wykonawca odpowiada za teren wykonywanych prac i bezpieczeństwo podczas realizacji 
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru zleconego zakresu robót. 
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4) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane 
roboty przez okres: 
a) 12 miesięcy – w przypadku robót ziemnych (poboczy i rowów) oraz robót 
nawierzchniowych (jezdni, chodników, poboczy utwardzonych); 
b) 24 miesięcy – w przypadku robót pozostałych, w tym w szczególności: 
- w zakresie konstrukcji oporowych, 
- w zakresie urządzeń odwodnienia drogi (przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, włazy 
i wpusty uliczne), 
- w zakresie barier ochronnych drogowych i mostowych.  
d) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Zamawiający będzie uprawniony 
realizować niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.   
II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. Określenie przedmiotu oraz 
wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: 
Przewiduje się możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, które będą polegać na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia (opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia) 
w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. 
Okres ważności – w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy 

dróg, 45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg, 45.22.11.10-6 Roboty budowlane 

w zakresie mostów 
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: 
31.12.2016 r. 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium  
w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) – na warunkach określonych  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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. 
Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca w w/w wykazie robót wykaże, że 
wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu drogi,  
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w zakres której wchodziło co najmniej: 1) naprawianie nawierzchni jezdni betonem 
asfaltowym, 2) naprawianie nawierzchni chodników kostką kamienną, 3) ścinanie poboczy 
oraz odtwarzanie lub udrażnianie elementów odwodnienia drogi (np.: rowów, przepustów, 
urządzeń kanalizacji deszczowej). 
Zamawiający dopuszcza łączenie ze sobą wykonanych robót budowlanych, które łącznie 
spełnią postawiony warunek.  
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

wskazane przez Wykonawcę w w/w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie 

ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyŜej. 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży 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 dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej 
jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń albo w specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie (lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 
mającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przez okres co najmniej  
6 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę,  
a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia. 
Zamawiający określa minimalną wartość ubezpieczenia na kwotę: 150.000,00 zł. 
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 spełnieniu 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 
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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 (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę  
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie: W wykazie robót Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać wykonanie takiej ilości i rodzaju robót budowlanych jak 
zostało to określone w pkt III.3.2 niniejszego ogłoszenia. 

• 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 dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia). Szczegółowy zakres wymaganego dokumentu został wskazany w pkt. 
III.3.4 niniejszego ogłoszenia; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia); 
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy zakres wymaganego 
dokumentu został wskazany w pkt. III.3.5 niniejszego ogłoszenia. 

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, 

• 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, 

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. 
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III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4): 
•••• Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
•••• Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – o ile ofertę składa pełnomocnik. 
•••• Dowód wniesienia wadium. 
•••• Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 
III.4.3.1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument 
taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. 

•••• Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów – niezależnie od charakteru prawnego łączących go  
z nimi stosunków – na potwierdzenie, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

•••• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum), każdy z tych Wykonawców (członków konsorcjum) jest zobowiązany 
odrębnie złożyć dokumenty wymienione w pkt. III.4.2 niniejszego ogłoszenia. 

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:  
1. CENA – 91 % 
2. WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE – 6 %  
3. TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE 

NORMALNYM) – 3 % 
 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym 
zmiany cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w przypadku zmiany w trakcie 
trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji 
każda ze stron umowy w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących 
powyższe zmiany może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do drugiej strony  
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie wprowadzenia zmiany w cenach jednostkowych –  
w celu dostosowania wysokości stawki podatku od towarów i usług po zmianach 
ustawowych. 
Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej  
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia:  
http://zp.powiat.jeleniogorski.pl/ 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Kochanowskiego 
10, 58-500 Jelenia Góra (I piętro, pokój nr 15). 
IV.4.4) Termin składania ofert: data: 20.04.2016 r. godzina 13:30, miejsce: Starostwo 
Powiatowe w Jeleniej Górze, Punkt kancelaryjny, pokój nr 7 (parter). 
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: nie dotyczy 
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: nie 
 

IV.5) Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie 
 

IV.6) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie 

 
 


