Olsztyn: opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej utworzenie
terminali odpraw na Drogowych Przejściach Granicznych w Grzechotkach i
Gronowie
Numer ogłoszenia: 124291 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki , Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5232779, faks 89 5232779.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.uw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej
utworzenie terminali odpraw na Drogowych Przejściach Granicznych w Grzechotkach i Gronowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)
opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia terminala odpraw dla autobusów w
pomieszczeniach budynku odpraw samochodów ciężarowych na wjeździe nr 24A na Drogowym Przejściu
Granicznym w Grzechotkach w zakresie: a) budowy wiatrołapu wewnętrznego przy wejściu do pomieszczenia
(szacunkowa powierzchnia - 9 m2), b) dostosowanie czterech stanowisk kontrolerskich do odpraw VIS
(szacunkowa powierzchnia 1 boksu - 7,84 m2), c) oddzielenie ciągów komunikacyjnych przy pomocy barier
lotniskowych (szacunkowa długość - 18 m), d) wydzielenie dwóch stref (autokarowej i ciężarowej) poprzez
budowę przegrody z PCV (szacunkowa długość - 11 m), e) dostosowanie infrastruktury elektrycznej oraz
teleinformatycznej systemu monitoringu w obrębie wydzielonego pomieszczenia, 2) opracowanie dokumentacji
projektowej dotyczącej utworzenia terminala odpraw dla autobusów w pomieszczeniach budynku
administracyjnego na wjeździe na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie w zakresie: a) rozebranie
ścianki (szacunkowa powierzchnia - 22,8 m2) i uzupełnienie ubytków posadzki (szacunkowa powierzchnia - 3,8
m2), b) wydzielenie dwóch stanowisk kontrolerskich (szacunkowa powierzchnia - 9 m2 i 7,5 m2) poprzez

wykonanie ścian wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą instalacyjną, c) oddzielenie ciągów
komunikacyjnych przy pomocy barier lotniskowych (szacunkowa długość - 10 m), d) przeniesienie skanera do
hali odpraw celnych, e) dostosowanie infrastruktury elektrycznej oraz teleinformatycznej systemu monitoringu w
obrębie wydzielonych pomieszczeń (doprowadzenie zasilania gwarantowanego do dwóch stanowisk
kontrolerskich o szacunkowej długości 40 m, montaż dodatkowych kamer wraz z niezbędną instalacją,
przełożenie oświetlenia górnego nad stanowiska kontrolerskie), 3) uzyskanie wymaganych przepisami prawa
opinii i uzgodnień niezbędnych do wykonania prac objętych opracowanymi dokumentacjami projektowymi w
zgodzie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), 4)
opracowanie dla każdego z zadań odrębnie programu inwestycji zawierającego w szczególności dane określone
w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579). 2. W skład dokumentacji projektowej
opracowanej dla każdego z zadań odrębnie, z zastrzeżeniem pkt 5, wchodzą: 1) projekt budowlany sporządzony
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1129) oraz innymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa, 2) projekty wykonawcze, które
będą uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji
robót budowlanych, sporządzone zgodnie z zachowaniem wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a
także innych wymogów wynikających z przepisów prawa, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
sporządzone z zachowaniem wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także innych wymogów
wynikających z przepisów prawa, 4) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie sporządzone w układzie
specyfikacyjnym (wszystkie branże, ZZK) z zachowaniem wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a
także innych wymogów wynikających z przepisów prawa, 5) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) sporządzona z zachowaniem wymogów rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 6) inne opracowania niezbędne do uzyskania dokumentów
formalno-prawnych koniecznych przy zgłoszeniu właściwemu organowi rozpoczęcia robót lub przy wydawaniu
decyzji pozwolenia na budowę, 7) opinie i uzgodnienia niezbędne do wykonania robót w zgodzie z przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 8) program inwestycji zawierający w szczególności dane
określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i
trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. 3. W przypadku braku obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia
na budowę na realizację robót budowlanych objętych pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot
zamówienia, dokumentacja projektowa opracowana dla każdego z zadań odrębnie może składać się z: 1)
planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót
budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, 2) projektów, pozwoleń, uzgodnień i
opinii wymaganych odrębnymi przepisami, 3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót sporządzonych
z zachowaniem wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także innych wymogów wynikających z przepisów
prawa, 4) przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich sporządzonych w układzie specyfikacyjnym (wszystkie
branże, ZZK) z zachowaniem wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także innych wymogów
wynikających z przepisów prawa, 5) innych opracowań niezbędnych do uzyskania dokumentów formalnoprawnych koniecznych przy zgłoszeniu właściwemu organowi rozpoczęcia robót, 6) opinii i uzgodnień
niezbędnych do wykonania robót w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 7)
programu inwestycji zawierającego w szczególności dane określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. 4.
Wykonawca dostarczy zamawiającemu (postanowienia pkt 5 stosuje się odpowiednio): 1) projekt budowlano wykonawczy - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie dwg i pdf,
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i doc, 3) przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w
wersji elektronicznej na płycie CD w formacie NORMA 3.0 i pdf, 4) kosztorys inwestorski - 2 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie NORMA 3.0 i pdf, 5) informację
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i doc, 6) program inwestycji w 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.
w formie elektronicznej. 5. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu zamówienia dojdzie do zmiany
przepisów prawa skutkujących koniecznością dostosowania dokumentacji projektowych w celu zgłoszenia
właściwemu organowi rozpoczęcia robót lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, wykonawca dokona
stosownych zmian w dokumentacjach projektowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 6. Wykonawca
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska mapę do celów projektowych oraz wszelkie niezbędne
warunki i decyzje administracyjne w zakresie umożliwiającym wykonanie robót budowlanych w oparciu o
opracowane dokumentacje projektowe. 7. Dokumentacje projektowe muszą zapewniać możliwość realizacji
zadania z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Nie mogą zawierać one zapisów wskazujących na

producenta, znaki towarowe lub pochodzenie. Opis przedmiotu dokumentacji należy dokonać za pomocą cech
technicznych i jakościowych. 8. Wykonawca przekazując zamawiającemu dokumentacje projektowe przeniesie
jednocześnie na niego bez dodatkowego wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do w/w utworów wynikające
z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z
późn. zm.), przy czym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich będzie ujęte w cenie oferty.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt
6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, wykonawcy usług, zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.00.00-2.
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: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium
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 nie stawia warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu
dokumentacji projektowej, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 20.000,00 złotych brutto w
ramach jednego kontraktu (umowy).
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1) osobą, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji na
podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności architektonicznej, dysponującą
doświadczeniem w projektowaniu w postaci wykonania co najmniej dwóch projektów budowlanych, 2)
osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnionej do
sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, dysponującą doświadczeniem w projektowaniu w postaci wykonania co
najmniej dwóch projektów budowlanych, 3) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane lub uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie
odrębnych przepisów prawa, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, dysponującą doświadczeniem w projektowaniu w postaci
wykonania co najmniej dwóch projektów budowlanych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
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;

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;
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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) opracowanie
zawierające informacje odnoszące się do kryterium wartość techniczna, obejmujące analizę zamówienia ze
wskazaniem problemów i zagrożeń związanych z jego realizacją oraz sposób ich rozwiązania lub zapobieżenia
im; niedołączenie opracowania nie powoduje niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, natomiast jego dołączenie może spowodować przyznanie dodatkowej punktacji, c) w przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące
pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, d) formularz oferty i
załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy, upoważnienie powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z dokumentów do niej
załączonych, dołączone do oferty pełnomocnictwa (upoważnienia) muszą być przedstawione w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii.

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 - 70
2 - Wartość techniczna - 30
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy
- skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, 2) rezygnacji z części prac skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu
wykonania przedmiotu umowy, 3) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie
wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 4) wystąpienia nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych lub
formalno-prawnych, zaistniałych na etapie realizacji umowy, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej
realizacji, 5) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie
uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego, w powyższej sytuacji
wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone. 2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1,
jest złożenie wniosku przez jedną ze Stron i jego akceptacja przez drugą Stronę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 10-575 Olsztyn, al. Marszałka
J. Piłsudskiego 7/9, pokój 316..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2015
godzina 10:00, miejsce: 10-575 Olsztyn, al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pokój 354..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

