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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława Dubois 3,
46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja świetlicy w Mikowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika
Zamówień: Roboty budowlane w zakresie budynków - 45210000-2 Zakres zadania przewiduje wykonanie robot
termomodernizacyjnych oraz robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych i obejmuje: 1. Kuchnia a) skucie
istniejącej okładziny ściennej z płytek ceramicznych, przygotowanie podłoży i wykonanie okładziny z płytek

ceramicznych do wys. min. 2,0 m, b) skucie cokolika cementowego, przygotowanie podłoża i wykonanie posadzki z
płytek, ceramicznych antypoślizgowych glazurowanych o wym. 30 x 30 cm na zaprawie klejowej, c) demontaż
podsufitki z płyt pilśniowych i wykonanie sufitu o odporności ogniowej EI 30 w systemie z płyt GKFI na ruszcie

metalowym - w tym izolacja z wełny mineralnej grub. 20 cm i folii paroizolacyjnej, d) rozbiórka istniejącego trzonu

kuchennego i wykonanie nowego trzonu kuchennego w kształcie istniejącego z zastosowaniem nowych materiałów,
e) montaż okapu kuchennego grawitacyjnego z blachy nierdzewnej o wymiarach u podstawy 2,0 x 0,85 m z

podłączeniem do kanału wentylacyjnego, f) wykonanie okładzin gipsowych wewnętrznych oraz pomalowanie sufitu i
ścian farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podłoży - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, g) montaż

nawietrzaków okiennych higrosterowanych w istniejącej stolarce okiennej, h) wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi
prefabrykowane fabrycznie wykończone 90x200 cm z wbudowanym okienkiem i ladą podawczą w kolorze

drewnopodobnym z wypełnieniem na tzw. plaster miodu, futryna metalowa malowana, zamek drzwiowy z wkładką
patentową, i) zakup i montaż naściennego elektrycznego grzejnika olejowego o mocy 1000 W z termostatem i

regulatorem mocy grzewczej. 2.Świetlica a) demontaż podsufitki z płyt pilśniowych i wykonanie sufitu o odporności

ogniowej EI 30 w systemie z płyt GKF na ruszcie metalowym - w tym izolacja z wełny mineralnej grub. 20 cm i folii

paroizolacyjnej, b) wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi prefabrykowane fabrycznie wykończone pcv wzmocnione
100 x 200 cm półpełne z szybą bezpieczną oraz naświetlem wys. ok. 40 cm, 2 zamki drzwiowe z wkładką

patentową, c) wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych ścian, zagruntowanie sufitu i ścian oraz dwukrotne

malowanie farbami emulsyjnymi - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, d) wyługowanie istniejącej lamperii z
farby olejnej i wykonanie lamperii z tynku mozaikowego o frakcji 1,5 mm na bazie żywicy syntetycznej do wysokości
150 cm od poziomu podłogi - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, e) demontaż istniejących listew

przypodłogowych, wycyklinowanie podłogi z desek, zaimpregnowanie drewnianej podłogi atestowanym środkiem

ogniochronnym do stopnia trudnozapalności, zagruntowanie lakierem podkładowym i 2-krotne lakierowanie lakierem
chemoutwardzalnym oraz montaż listew przypodłogowych, f) montaż nawietrzaków okiennych higrosterowanych w

istniejącej stolarce okiennej. 3. Klatka schodowa i W - C. a) demontaż podsufitki z płyt pilśniowych i wykonanie sufitu
o odporności ogniowej EI 30 w systemie z płyt GKF na ruszcie metalowym - w tym izolacja z wełny mineralnej grub.
20 cm i folii paroizolacyjnej, b) demontaż istniejącej stolarki okiennej na piętrze i w w-c wraz z parapetami

wewnętrznymi, demontaż naświetla okiennego z pustaków szklanych, demontaż drzwi wewnętrznych, c) rozebranie

istniejących ścianek działowych pomieszczeń w-c na parterze, d) wykonanie nowych ścianek działowych grub. 6 i 12
cm z płytek gazobetonowych na zaprawie klejowej wg nowego podziału uzgodnionego z koordynatorem oraz

uzupełnienie ścian zewnętrznych (przymurowanie otworów okiennych) z bloczków gazobetonowych, gr. 38 cm na

wysokości półpiętra wraz z wykonaniem tynków cem.-wapiennych kat.III, e) w nowopowstałych otworach okiennych
montaż stolarki okiennej pcv rozwieralno-uchylnej o współczynniku U=1,4 W/m2K z szybami termoizolacyjnymi

U=1,0 W/m2K oraz nawietrznikami higrosterowanymi; montaż parapetów wewnętrznych pcv wystających 4 cm poza
lico ściany (na kl. schodowej), f) wykonanie ścianki działowej na piętrze z płytek gazobetonowych grub. 12 cm na
zaprawie klejowej z wykonaniem tynków wewnętrznych cem.-wap. kat. III - w celu wydzielenia pomieszczenia
pomocniczego - wg uzgodnień z koordynatorem, g) montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych w
kolorze drewnopodobnym z wypełnieniem na tzw. plaster miodu, ościeżnice stalowe malowane; drzwi w-c

wyposażone w kratki lub tuleje nawiewne o łącznym przekroju min. 200 cm2 oraz zamki łazienkowe, pozostałe drzwi
pełne z zamkiem zwykłym z wkładką patentową, h) wymiana balustrady schodowej stalowo-drewnianej na

balustradę stalową malowaną proszkowo - wg wzoru przedstawionego w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do opisu

przedmiotu zamówienia, i) przygotowanie podłoży i wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych na

zaprawie klejowej w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2,10 m - kolorystyka i wzór płytek do uzgodnienia z
zamawiającym, j) przygotowanie podłoży i wykonanie posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie
klejowej oraz przygotowanie biegów schodowych i wykonanie okładzin stopni schodowych z płytek gresowych
antypoślizgowych (stopnice ryflowane) wraz z wykonaniem cokolików z płytek ceramicznych wys. 10 cm, k)

zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej (emulsyjnej) z tynków, zagruntowanie podłoży, wykonanie dwuwarstwowe
gładzi gipsowych (utwardzonych) oraz pomalowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi z gruntowaniem sufitów i ścian
do poziomu lamperii - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, l) usunięcie lamperii z farby olejnej,

przygotowanie podłoża z zagruntowaniem i wykonanie lamperii z tynku mozaikowego o frakcji 1,5 mm na bazie

żywicy syntetycznej do wysokości 150 cm od poziomu posadzek i stopni schodowych, m) przygotowanie podłoży i

2-krotne pomalowanie elementów metalowych - ościeżnic drzwiowych, rur i innych drobnych elementów, n) zakup i
montaż naściennego elektrycznego grzejnika olejowego o mocy 500 W z termostatem i regulatorem mocy

grzewczej. 4. Pomieszczenia remizy strażackiej. a) wymiana stalowych bram garażowych na bramy garażowe
segmentowe podnoszone mechanicznie wraz z obróbką obsadzenia; w jednej bramie zamontowane drzwi

rozwieralne o wym. 90 x 200 cm z zamkiem patentowym - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, b) wykucie
z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych, poszerzenie otworów do szerokości normatywnych z montażem
nowych nadproży prefabrykowanych, osadzenie ościeżnic metalowych i uzupełnienie tynków wew.

cem.-wapiennych, c) demontaż obramowania kanału oraz skucie posadzek betonowych w pomieszczeniu garażu d)

wykonanie podłoża z zagęszczonego tłucznia kamiennego grub. 15 cm oraz betonowego grub. 10 cm z betonu B15,
izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej z folii izolacyjnej grub. min. 0,3 mm oraz wykonanie posadzki

cementowej zatartej na gładko grub. 15 cm wraz z wykonaniem cokolików wys. 10 cm; zimpregnowanie posadzki

środkiem olejochronnym, pomalowanie farbą chlorokauczukową pasów - wydzielenie stanowisk samochodowych, e)
montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych w kolorze drewnopodobnym z wypełnieniem na tzw. plaster
miodu, ościeżnice stalowe malowane; drzwi pełne z zamkami z wkładką patentową; drzwi z garażu do

pomieszczenia technicznego i z garażu na klatkę schodową - stalowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej
EI30, montaż drzwi zewnętrznych stalowych fabrycznie wykończonych malowanych proszkowo z 2 zamkami
patentowymi do pomieszczenia technicznego - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, f) montaż

nawietrzaków okiennych higrosterowanych w istniejącej stolarce okiennej, g) wykonanie okładziny wewnętrznych

schodów z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej wraz z wykonaniem cokolików z płytek ceramicznych wys. 10
cm, h) zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej (emulsyjnej) z tynków, zagruntowanie podłoży, wykonanie
dwuwarstwowe gładzi gipsowych (utwardzonych) oraz pomalowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi z

gruntowaniem sufitów i ścian do poziomu lamperii - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, i) dwukrotne

pomalowanie farbą olejną lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem i zagruntowaniem do wysokości 150 cm od

poziomu posadzek i stopni schodowych, j) przygotowanie podłoży i 2-krotne pomalowanie elementów metalowych ościeżnic drzwiowych, podciągów, rur i innych drobnych elementów metalowych, k) wykonanie okładziny ściennej z
płytek ceramicznych - fartuch przy zlewie, l) przygotowanie podłoży i wykonanie posadzek wraz z cokolikami wys.
10 cm z płytek gresowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniu technicznym i pomocniczym, m) zlikwidowanie
lamperii olejnej i wykonanie lamperii z tynku mozaikowego o granulacji 1,5 mm na bazie żywicy syntetycznej w

pomieszczeniu szatni remizy - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, n) wykonanie instalacji odciągu spalin

samochodowych z 2 stanowisk z rur montowanych na ścianach i suficie z zastosowaniem wentylatora kanałowego
wyciągowego z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku, o) zakup i montaż naściennego elektrycznego grzejnika
olejowego o mocy 1000 W z termostatem i regulatorem mocy grzewczej. 5. Wymiana wewnętrznej instalacji

wodociągowej i kanalizacyjnej. a) wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej z rur ocynkowanych na rury

miedziane oraz wykonanie próby ciśnieniowej (potwierdzonej protokołem), wymiana osprzętu sanitarnego; przewody
instalacji w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej grub. min. 9 mm w bruzdach, podposadzkowo lub w szachtach
instalacyjnych (w sytuacjach koniecznych); zakres obejmuje odcinek od wodomierza do punktów odbiorczych

włącznie - szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót, b) wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej z rur żeliwnych i PCV na rury PCV wraz z wymianą osprzętu sanitarnego - szczegółowy zakres określono
w przedmiarze robót, c) wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i oznakowanie dróg ewakuacyjnych - zgodnie z
obowiązującymi przepisami - gaśnice w ilości min. 2 kg/100 m2, piktogramy oznaczenia dróg i wyjść

ewakuacyjnych, lokalizacji gaśnic oraz kierunków otwierania drzwi itp. 6. Wymiana wewnętrznej instalacji

elektrycznej. Opracowanie projektu instalacji elektrycznej i odgromowej z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds.

przeciwpożarowych. Dokumentacja projektowa powinna obejmować: instalację zasilenia gniazd i odbiorników
elektrycznych, instalację oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację

rezerwowego zasilenia pomieszczeń remizy z agregatu prądotwórczego (który jest w posiadaniu OSP). Wymiana
instalacji elektrycznej w obiekcie wraz z wymianą osprzętu zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją.

Wymiana instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego średnica 8 mm, bednarka ocynkowana, wsporniki przelotowe
i naprężające, złącza kontrolne oraz wykonanie pomiarów instalacji. Po wykonaniu instalacji dokumentacja

projektowa wraz z dokumentacją powykonawczą (pomiary inst. elektrycznej i odgromowej oraz badanie natężenia
oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach - protokoły z pomiarów, sprawdzeń) należy przekazać

zamawiającemu. 7. Roboty dekarsko-blacharskie. a) rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachy

trapezowej oraz z papy bitumicznej na zadaszeniach nad wejściami wraz z rozbiórką obróbek blacharskich, b)

przemurowanie kominów ponad dachem wraz z wykonaniem tynków na kominie oraz czapki kominowej żelbetowej
z kapinosem zabezpieczonej przeciwwilgociowo środkiem bitumicznym poprzez 2-krotne posmarowanie;

pomalowanie kominów farbą emulsyjną elewacyjną, c) wykonanie impregnacji ogniochronnej i grzybobójczej

poprzez trzykrotne posmarowanie, d) montaż kontrłat drewnianych 6/2 cm z drewna impregnowanego, e) wymiana
łacenia połaci dachowych 6/4 cm drewna impregnowanego z założeniem folii dachowej paroprzepuszczalnej o

paroprzepuszczalności min. 1200 g/m2, f) wymiana desek okapowych i wiatrowych z desek impregnowanych grub.
32 mm i zabezpieczonych lakierobejcą, g) montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze płyt

dachowych, h) wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej T35 w kolorze ceglastym spełniającej
parametry: kolor ceglasty, grubość powłoki min. 35 µm, odporność na zarysowania większe lub równe 1500,

odporność na korozję - C3, odporność na UV - RUV3, i) pokrycie 2 warstwowe zadaszeń nad wejściami papą

termozgrzewalną grub. min. 5 mm modyfikowaną SBS z wkładką zbrojącą o gramaturze min. 1200 g/m2, j)montaż

obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu, montaż rynien dachowych i rur spustowych z
blachy ocynkowanej, k)wymiana podbitki okapów dachowych drewnianych na panele typu Siding w kolorze

drewnopodobnym. 8. Roboty elewacyjne. a) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku tzw. metodą lekką
z przygotowaniem podłoża z zastosowaniem styropianu EPS 70 grub.15 cm (w ościeżach okiennych grub. 3 cm) z
zastosowaniem narożników ochronnych - kolorystyka elewacji - kolory niestandardowe wielobarwne w kolorach
intensywnych do zaakceptowania przez zamawiającego; wyprawa elewacyjna typu kornik o granulacji 2 mm z

gotowej masy akrylowej; b) do wysokości 2,0 m od poziomu terenu należy zastosować dodatkową warstwę siatki

zbrojącej; obowiązkowo należy zastosować listwę startową na cokole budynku, c) montaż parapetów zewnętrznych
prefabrykowanych z blachy powlekanej z zakończeniami systemowymi; parapety winny wystawać 5 cm poza lico

wykonanego docieplenia, d) demontaż istniejącej i montaż nowej systemowej stalowej drabiny wyłazowej na dach

malowanej proszkowo, e) wymiana napowietrznego przyłącza elektrycznego na przewód izolowany w splocie typu

AsXn wraz z wymianą wsporników; należy uwzględnić koszty odłączenia i podłączenia przyłącza, f) przygotowanie

do malowania, zabezpieczenie antykorozyjne i 2-krotne pomalowanie farbami typu Hameraid (lub o równoważnych
parametrach) wszystkich elementów metalowych na zewnątrz budynku wraz z masztem syreny alarmowej, g)

wymiana opraw hermetycznych oświetlenia zewnętrznego i osprzętu elektrycznego, h) montaż typowych kratek

wentylacyjnych o wym. 14 x 21 cm na elewacji budynku, i) rozbiórka istniejącej opaski betonowej i wykonanie nowej
opaski szer. 60 cm z kostki betonowej grub. 6 cm na podbudowie tłuczniowej grub. 10 cm i podsypce piaskowej

grub. 10 cm zamkniętej obrzeżami betonowymi 8/30 cm osadzonych na ławie betonowej z oporem z betonu B-15, j)
montaż i demontaż rusztowań oraz ogrodzenie tymczasowe terenu, na którym będą prowadzone roboty i

składowane materiały, k) uporządkowanie przyległego terenu po zakończeniu robót - wyrównanie i obsianie trawą
parkową. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, który stanowi integralną część przedmiotu

zamówienia. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia w celu

sporządzenia należytej wyceny przedstawionego w przedmiarze zakresu robót podstawowych i pomocniczych dla
wykonania kompletności zamówienia. Inne wymagania Zamawiającego: wywiezienie gruzu z rozbieranych

elementów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z kosztami składowania materiałów
rozbiórkowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu karty przekazania odpadów,

wszystkie materiały zastosowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne (w tym deklaracja właściwości użytkowych na blachę trapezową), które należy dostarczyć

Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą

dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy,
który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i
poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

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: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.500,00 zł (słownie złotych:
cztery tysiące pięćset 00/100)
III.2) ZALICZKI

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:

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;

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 - 95

2 - Gwarancja - 5

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

Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy: Wykonawca może: 1) powierzyć realizację części zamówienia

podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 2) wskazać inny
zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 3) wskazać innych podwykonawców niż
przedstawieni w złożonej ofercie, 4) zrezygnować z podwykonawstwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym.
Siwz jest odpłatna (12,20 zł).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2016 godzina
10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3,
budynek A, w sekretariacie, pok. nr 12.

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

