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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.ozarow.pl

Ożarów: Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa etap II
Numer ogłoszenia: 211560 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z kompleksową
rewitalizacją miasta Ożarowa , które będą w szczególności polegać na: SIECI a)Budowa sieci wodociągowej z rur PE SDR 17 wraz ze studniami pomiarowymi oraz
zasuwami /ul. Kościuszki, ul. Leśna, ul. Bohaterów Monte Cassino, Osiedle Wzgórze, ul. Stodolna, ul. Spacerowa, ul. Mazurkiewicza- długość rury PE SDR 17
Ø110- 2847,3 m, Ø160- 1874,5m, Ø200- 643,7m. Ogródki działkowe rury PE SDR 17 Ø110- 3332,5m, przyłącza wod. rury PE SDR 17 40-50mm- 984mb. Studnie
wodomierzowe śr.st.1200mm -264szt./. b)Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP wraz z osadnikami /Os. Wzgórze, ul. Ostrowiecka, ul. Stodolna, ul.
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=211560&rok=2014-06-24

1/8

24.6.2014

bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=211560&rok=2014-06-24

Mickiewicza, ul. Partyzantów /. Długość 2718,4mb. c)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych wraz z osadnikami tłuszczu - ZSO, Technikum,
Przedszkole/Os. Wzgórze, ul. Leśna, ul. Stodolna, ul. Ostrowiecka, ul. Partyzantów, ul. Mazurkiewicza, ul. Polna, ul. Szkolna , ul. Klonowa/. Długość rury
kamionkowe DN 300- 930,03m, rury kamionkowe DN 200- 4690,6m. OŚWIETLENIE d)Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stodolna oraz przed technikum. e)Wymiana
słupów oświetleniowych wraz z lampami, teren wokół garaży, f)Wymiana lamp oświetleniowych przy ul. Leśnej wzdłuż stadionu NAWIERZCHNIE g)Chodniki przebudowa (istniejąca kostkę należy zdemontować, ułożyć na palety i odwieźć na bazę Spółdzielni Mieszkaniowej lub bazę ZGKiM w odl. do 3 km, ułożyć nowe
chodniki z kostki betonowej 6 lub 8 cm), h)Budowa chodników, i)Odbudowa nawierzchni ulic ( należy wykonać frezowanie całej nawierzchni asfaltowych, uzyskany
destrukt odwieść na odległość do 3 km ZGKiM, i wykonać nawierzchnie 4 cm podbudowy i 4 cm ścieralnej), j)Parkingi 57, 20, 23, 14 i 15, 42, 46, parking za EURO,
przy garażach, ul. Stodolna, przed młynem ul. Kolejowa. Parking za blokiem ul. Stodolna 5 i umocnienie skarpy k)Frezowanie i nowa nakładka w ul. Różanej
/Klonowa - Kasztanowa/, w ul. Klonowej /Sandomierska -Brzozowa/, ul. Brzozowa /Klonowa - Lipowa/. ZAGOSPODAROWANIE TERENU- POZOSTAŁE OBIEKTY
m)Budowa boiska przy bloku 43 do tenisa ziemnego (trawa sztuczna), budowa boiska przy bloku 45 do koszykówki (poliuretan) n)Tablice informacyjne - pamiątkowe
2 sztuki (wymiary tablic 220x170) o)Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Mazurkiewicza - wykonanie elewacji, parkingu, przyłącze kanalizacyjne. p)Wykonanie
nowych trawników po wykopach. q)Odbudowa boiska trawiastego przy stadionie na ul. Leśnej r)Wykonanie EKO DRIVE przed sklepami na pasażu, s)Progi
zwalniające z kostki betonowej: przed technikum, przed blokiem 15, przed blokiem 31, przed blokiem 42 przed blokiem 43,przed blokiem 18 t)Teren technikumutwardzenie placu manewrowego, chodnik do wejścia bocznego- kostką, oraz odbudowa nawierzchni boiska sportowego-asfalt. Asfaltowanie dróg pomiędzy
obiektami, separator tłuszczu, u)Teren przedszkola- budowa ogrodzenia, separator tłuszczu v)ZSO- budowa ogrodzenia, separator tłuszczu, utwardzenie placów:
wzdłuż ulicy Ostrowieckiej, wzdłuż ulicy Stodolnej, ułożenie kostki brukowej przed wejściem do szkoły, umocnienie skarpy przed boiskiem wielofunkcyjnym,
montaż 2 kompletów piłkochwytów, w)Środowiskowy Dom Samopomocy - utwardzenie wjazdu na nieruchomość x)Separatory na kanalizacji burzowej: ul. Leśna, ul.
Spacerowa, ul. Ogrodowa, rondo (2 szt.), ul. Partyzantów y)Demontaż i ponowny montaż oznakowania pionowego na terenie wykonywanej inwestycji zgodnie z
projektem organizacji ruchu posiadanym przez inwestora sztuk 210 z)Malowanie linii segregacyjnych na wykonanych nowych powierzchniach. 2. UWAGA!!!! Wymienione wyżej roboty mają na celu pokazać ogólny zarys zadania na jakim ma polegać kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa. Przy szacowaniu wartości
zamówienia należy przyjąć do wyceny zarówno elementy ww opisu jak również przedmiar robót, projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót- wszystkie te składniki mają pomóc w określeniu ceny ryczałtowej, która po podpisaniu umowy nie może ulec zmianie. -Zamawiający zwraca szczególną
uwagę, że teren inwestycji to osiedle mieszkaniowe, które stanowi kompleks zabudowy bloków mieszkaniowych, sklepów, hurtowni, placów zabaw oraz całej
infrastruktury towarzyszącej. Tak należy zorganizować roboty aby zminimalizować ich uciążliwość dla mieszkańców osiedla. Na bieżąco informować użytkowników
obiektów o czasowych brakach wody czy innych utrudnieniach. -Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak
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towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje
wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). -Prace towarzyszące,
oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2)
uporządkowanie terenu po budowie, 3) likwidacja placu budowy, oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę
budowlaną, -Projekt budowlany obejmuje również wykonie kanalizacji sanitarnej i burzowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755 (odcinek ul. Ostrowieckiej). W związku
z planowaną przebudowy tej drogi na tym odcinku wejście w teren będzie wymagał uzgodnią z zarządcą drogi tj. Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w
Kielcach..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy prawo, Zamówień Publicznych w wysokości nie
większej 10% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.61.19-7, 45.23.13.00-0, 45.23.24.40-8, 45.23.24.00-6, 45.23.12.00-7.
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: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy 00/100) złotych. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub
kilku następujących formach: - pieniężnej - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancji bankowej; - gwarancji ubezpieczeniowej lub - poręczenia udzielanego 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. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust 7
ustawy Prawo zamówień publicznych wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy BS Ożarów 12942300002001000531940001, w takim terminie, aby
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najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku
Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. UWAGA! Pod rygorem odrzucenia oferty
niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia wadium w formie pieniężnej zarówno jeżeli zostanie dokonana w kasie Zamawiającego jak również jeżeli
zostanie dokonana w banku wprost na ww. rachunek 3. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 1 należy w formie oryginału załączyć do oferty 4.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia
wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Ożarów, b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności
(wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z
treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46
ust 4a i 5 Pzp, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw. 41. Do wadium wniesionego w formie
poręczenia wymagania opisane w pkt 4 stosuje się odpowiednio 5. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 1-41 Wykonawca zostanie
wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Pzp
Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie - w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji
przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu
oryginału. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
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 opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym
postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
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jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 4 mln złotych każda,
polegająca na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych zrealizowaną w sposób należyty, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną oraz - co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 2 mln złotych każda,
polegająca na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie nawierzchni dróg lub parkingów asfaltowych zrealizowaną w sposób należyty, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną oraz - co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000 złotych każda,
polegającą na budowie/przebudowie/modernizacji placów lub chodników wykonanych w technologii nawierzchni z elementów brukarskich zrealizowaną w
sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną oraz - co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1
mln złotych każda, polegającą na budowie/przebudowie/modernizacji sieci wodociągowej z rur PE zrealizowaną w sposób należyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, na
zasadzie spełnia nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia a w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia w tym zakresie, w specjalnościach: - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Ocena spełniania
tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, na zasadzie spełnia nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumenty potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości
ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 2 miliony wraz z dowodem jej opłaty względnie poszczególnych rat, ocena na podstawie przedłożonych
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dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia
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 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 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;
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;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
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;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,
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że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące 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;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione 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
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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: najniższa cena.
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
zgodnie we wzorze umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, pokój nr 31.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie ul.
Stodolna 1, 27-530 Ożarów, pokój nr 11- sekretariat.
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: współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013..
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
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