
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.przedszkole41.bialystok.pl 

 

Białystok: Budowa Integracyjnego Placu Zabaw przy P rzedszkolu 

Samorządowym Nr 41 Integracyjnym w Białymstoku  

Numer ogłoszenia: 119047 - 2013; data zamieszczenia : 20.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku , ul. Świętojańska 

13/4B, 15-082 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 7412813, 7410403, faks 85 7410403. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.przedszkole41.bialystok.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa Integracyjnego Placu Zabaw przy 

Przedszkolu Samorządowym Nr 41 Integracyjnym w Białymstoku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Integracyjnego Placu Zabaw wraz z 

wyposażeniem w urządzenia zabawowe i wykonaniem poliuretanowej bezpiecznej (bezspoinowej) 

nawierzchni placu o powierzchni 149,40m2 przy Przedszkolu Samorządowym Nr 41 Integracyjnym w 

Białymstoku. 2. Nawierzchnię bezpieczną należy wykonać w kolorach zbliżonych do palety kolorów RAL 

Kolorystka: -Fioletowy - zbliżony do RAL 4005 -Niebiesko-szary - zbliżony do RAL 5014 -Niebieski 

(błękitny) - zbliżony do RAL 5015 -Turkusowy - zbliżony do RAL 5018 -Zielony patynowy (jasnozielony z 

odcieniem niebieskiego) - zbliżony do RAL 6000 -Zielony morski - zbliżony do RAL 6017 3. Dopuszcza się 

zastosowanie nawierzchni o innej grubości niż podana w dokumentacji projektowej. Jako kryterium doboru 

grubości należy przyjąć parametr HIC 1,5. Minimalna grubość warstwy EPDM (warstwa wierzchnia) 

powinna wynosić 12mm i być wykonana nie mechanicznie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót, stanowiących zał. Nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga udzielenia 3-letniej gwarancji na 
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wykonane roboty i zamontowane urządzenia. 6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały 

wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy 

systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od określonych w dokumentacji. 7. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do 

rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu 

wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.27.23-9, 45.21.21.40-9, 45.23.22.00-4. 

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:  Okres w dniach: 60. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000 PLN. 2. 

Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. 

zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w 

Banku PKO S.A. Nr 11 1240 5211 1111 0010 5129 7454, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do 

oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w Przedszkolu Samorządowym Nr 41 

Integracyjnym w Białymstoku, ul. Świętojańska 13/4b, sekretariat, (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią 

złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem), a kopię 

wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne 

wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie 

zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający 

zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
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składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż 

wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI  

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

nie dotyczy 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 roboty 

budowlanej polegającej na budowie placu zabaw lub boiska sportowego obejmującej swoim 

zakresem wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezspoinowej, o wartości robót min. 80 000 

PLN brutto 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

nie dotyczy 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem 

osobami (min 1 osoba w każdej z nw. specjalności), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z 

późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na 
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podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetycznych 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

nie dotyczy 

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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie 

wykaz robót budowlanych (co najmniej 1) polegających na budowie placów zabaw lub boisk 

sportowych obejmujących swoim zakresem wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezspoinowej, o 

wartości robót min. 80 000 PLN brutto, z okresu ostatnich 5 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 określających, czy roboty 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. Nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie wymaga 

wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie oraz wskazania w nim wszystkich wykonanych robót;  

� 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
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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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5) 

1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1)każdy Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w sekcji III.4.2) tiret 2 oraz w sekcji III.4.4) tiret 1; 

2)warunki dotyczące wymaganego posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będą badane łącznie - 

dokumenty określone w sekcji III.4.1) tiret 1-3 powinien złożyć co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

określone w sekcji III.4.1) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w sekcji III.4.2) tiret 

1- składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu 

bądź każdy z Wykonawców oddzielnie. 2.Zgodnie z art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać 

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. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

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

pisemne zobowiązanie tych podmiotów (przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
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zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy winno być 

sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje. W 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy, kopie dokumentów stanowiące dowody, muszą być poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez te podmioty. 3. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia 

dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) 

charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Dowodami, o których mowa w sekcji III.4.1) tiret 1 są: 1) 

poświadczenie; 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy 

zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej 

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Uwaga: Wykonawca w miejsce 

dowodów, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

robót, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1)

jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.3.1) tiret 1, zastępuje się je 

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, 2) dokument, o którym mowa w 

sekcji III.4.3.1) tiret 1 lub zastępujący go dokument, o którym mowa powyżej, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) w przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa 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  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1) zmiany terminu zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: a) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i 

niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, b)

wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, c) 

wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu, d) 

wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych, zezwoleń, itp. oraz uzgodnień 

warunków technicznych, e) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, f) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji 

projektowej oraz konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji 

inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, g) konieczności wykonania robót 

wykopaliskowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, h) wystąpienie innych szczególnych 

okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, i) wystąpienie warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, j)

siły wyższej, k) zmiany obowiązujących przepisów prawa; 2) zmiany materiałów koniecznych do 

wykonywania robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z 

niedostępności na rynku tych materiałów spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku; 

3) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznymi lub terenowych odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych; 4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót 

zamiennych; 5) zmniejszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach; 6) zmiany 

Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem 

przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierwotny; 2. W przypadku 

okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5 umowy dopuszcza się zmianę wynagrodzenia. W takim 

przypadku Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej 

robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w 

miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, 

wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa wyżej, jest złożenie uzasadnionego 
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wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.przedszkole41.bialystok.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Przedszkole 

Samorządowe Nr 41 Integracyjne, Białystok, ul. Świętojańska 13/4b, sekretariat. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  05.07.2013 

godzina 15:00, miejsce: Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne, Białystok, ul. Świętojańska 13/4b, 

sekretariat. 

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:  nie dotyczy. 

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu 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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