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Poznań: Rewitalizacja zabytkowego obiektu stra Ŝnicy Jednostki

Ratowniczo - Ga śniczej nr 2 Komendy Miejskiej Pa ństwowej Stra Ŝy

PoŜarnej w Poznaniu - etap VI - PT.2370.7.2014

Numer ogłoszenia: 155223 - 2014; data zamieszczenia : 16.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu , ul. Bobrzańska 6a, 61-248

Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 22 20 300, faks 61 22 20 315.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kmpsp.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Rewitalizacja zabytkowego obiektu straŜnicy

Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu - etap VI -

PT.2370.7.2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

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

wykonanie: Rewitalizacji budynku straŜnicy JRG-2 Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu, ul.

Grunwaldzka 16a - ETAP VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określony został w

załączniku nr 1 do SIWZ (m. in. program prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych, który

ze względu na obszerną formę papierową jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego, postanowienie nr

31-2013 dotyczące zatwierdzenia pod względem konserwatorskim przedmiotowego projektu i programu prac

konserwatorskich, przedmiar robót (zamieszczony pomocniczo - naleŜy uszczegółowić z projektem lub podczas

wizji lokalnej), projekty budowlane, aneks nr 1 do projektu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót).

W/w dokumenty dotyczą kompleksowej rewitalizacji zabytkowego obiektu straŜnicy Jednostki Ratowniczo -

Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu. W przedmiotowym postępowaniu tj.

Rewitalizacja zabytkowego obiektu straŜnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej

Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu - etap VI - PT.2370.7.2014 zakres prac został częściowo

doprecyzowany w stosunku do w/w dokumentacji w pomocniczo załączonych przedmiarach robót, które ze

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=15...

1 z 8 2014-07-16 15:06



względu na zastosowane rozliczenie ryczałtowe nie stanowią katalogu zamkniętego robót do wykonania. Wszelkie

wątpliwości dotyczące zakresu prac i zapisów zawartych w projekcie oraz w pomocniczych przedmiarach, a takŜe

w pozostałej dokumentacji naleŜy konsultować z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty. Wszelkie

niesygnalizowane niejasności będą interpretowane na korzyść Inwestora. Przedmiotowe zamówienie w

szczególności obejmuje: -Kompleksowa dostawa, montaŜ i uruchomienie systemu odprowadzania spalin.

-Kompleksowa dostawa, montaŜ i uruchomienie systemu zasilania pojazdów. -Kompleksowy remont budynku

-Starej Kuźni-. -Kompleksowa dostawa, montaŜ i uruchomienie agregatu prądotwórczego. -Kompleksowa

dostawa, montaŜ i uruchomienie oświetlenia zewnętrznego budynku straŜnicy oraz placu manewrowego,

-Kompleksowe wykonanie zewnętrznej instalacji radiowęzła, -Kompleksowa renowacja, naprawa i odbudowa

ogrodzenia, -Kompleksowe wykonanie zewnętrznej instalacji kontroli dostępu i automatyki bram, -Wymiana drzwi

zewnętrznych w budynku głównym straŜnicy, -Dostawa rejestratora rozmów licencjami na kanały VoIP.

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć, wycenić i wykonać wszystkie roboty niezbędne do wykonania

kompletnego zadania.

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

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Przewiduje się zamówienia do wysokości 50% zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu

zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.26.90-4, 45.21.23.50-4, 45.21.61.21-8,

44.11.24.00-2, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  W niniejszym postępowaniu Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości

18.000,00 PLN

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 Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
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III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

warunek zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

rewitalizację / remont / modernizację obiektu uŜyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków o

łącznej wartości co najmniej 500.000,00 PLN brutto. Wykonawca powinien załączyć zgodnie z

załącznikiem nr 2 do SIWZ wykaz wykonanych i zakończonych robót budowlanych zawierający: nazwę

inwestora, przedmiot, wartość, datę wykonania wraz z załączeniem dowodów określających, Ŝe roboty

te zostały wykonane w naleŜyty sposób oraz wskazujących, Ŝe zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyŜej, są: 1) poświadczenie,

2) inne dokumenty - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

stanie uzyskać poświadczenia, z zastrzeŜeniem § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z

dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od

Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz.231).

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. JeŜeli

Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień

publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od

Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie wymaganym dla

Wykonawcy, określonym w pkt. 8 SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

warunek zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje: 1) minimum jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, która

posiada minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w przedmiotowej branŜy, 2) minimum

jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach zgodnie z §

24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. nr 165

poz. 987) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
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zabytków oraz badań archeologicznych t.j.: uprawnienia budowlane, w zakresie i specjalności

uprawniające do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia na podstawie

obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz przebytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową

na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 3) minimum jedną osobę,

która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyŜszych (zgodnie z § 22 ust.

1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. nr 165 poz.

987): - na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub - w specjalności w zakresie konserwacji

zabytków oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczna praktykę zawodową w

zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach

finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zamówienia. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.

26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części

zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów

dokumentów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 8 SIWZ. Zamawiający

dopuszcza spełnienie kilku wymagań wymienionych w pkt. 6.3 SIWZ przez jedną osobę.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

warunek zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie 500.000,00 PLN.

PowyŜsza informacja moŜe być wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie w/w warunków polega na zdolnościach

finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień

publicznych, wymaga się przedłoŜenia w/w informacji, dotyczącej tych podmiotów. Wykonawca moŜe

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. JeŜeli

Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej

zawierające kwoty w walucie innej niŜ PLN, Zamawiający przy ocenie spełnienia tego warunku przez

Wykonawcę, przeliczy podane wartości pienięŜne na PLN wg. średniego kursu wskazanej waluty w
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stosunku do PLN publikowanego przez NBP w dniu wystawienia dokumentu. JeŜeli Wykonawca,

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a

podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy,

określonym w pkt. 8 SIWZ

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 Ŝy przedło Ŝyć:

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

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty 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

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3

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

postępowaniu o udzielenie 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 niŜ

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli 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 niŜ 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,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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 takŜe dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli 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,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

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

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Formularz ofertowy

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: najniŜsza 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

Zamawiający moŜe dokonać zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokona wyboru Wykonawcy w sytuacji gdy wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie

pod rygorem niewaŜności. W szczególności, Zamawiający dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy i

Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., b) zmianę

terminu realizacji zamówienia, c) zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot umowy, w razie wystąpienia

istotnej zmiany okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie części przedmiotu umowy nie leŜy w interesie

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili jej zawarcia, d) zmianę terminów realizacji zamówienia z

przyczyn wskazanych w pkt. 20.12 SIWZ, innych niŜ zawinione przez Wykonawcę, tj.: - siły wyŜszej, - zmian

dokumentacji projektowej, - zawieszenia robót przez Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.kmpsp.poznan.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W POZNANIU, 61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6a; biuro nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  31.07.2014

godzina 10:00, miejsce: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W POZNANIU, 61-248

Poznań, ul. Bobrzańska 6a; Sekretariat - parter.
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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 Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu 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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