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

bip.sulikow.pl 

 

Sulików: Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedsz kola 

znajduj ących si ę na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 

2012/2013, 2013/2014. 

Numer ogłoszenia: 246914 - 2012; data zamieszczenia : 11.07.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 

7787613, faks 75 7756922. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.sulikow.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:  Dowozy i odwozy uczniów do szkół i 

przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia są 

dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Sulików w roku 

szkolnym 2012/2013, 2013/2014. 2. Przewozy dotyczą dzieci objęte obowiązkiem szkolnym i rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym. 3. Przewozy obejmujące dowóz i odwóz uczniów odbywają się w dni 

nauki szkolnej z wyłączeniem dni wolnych od nauki, określonych corocznie przez Ministra Edukacji 

Narodowej. 4. Dowozy uczniów odbywać się będą według rozkładu jazdy: TRASA NR 1: DOWÓZ 

UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIERNEJ ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W 

SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:15 Radzimów k/krzyża 7:20 Radzimów Dolny (PKS) 7:24 

Radzimów Górny (PKS) 7:26 Radzimów Górny (Mleczarnia) 7:30 Bierna (szkoła) Przewidywana ilość 

dzieci do przewiezienia na trasie Radzimów Dolny - Bierna (szkoła) wynosi 45 osób. Godziny odjazdów 

Miejscowość 7:35 Miedziana (świetlica PKS) 7:38 Miedziana skrzyżowanie 7:40 Bierna (szkoła) 7:44 

Radzimów Górny (Mleczarnia) 7:45 Radzimów Górny (PKS) 7:49 Radzimów Dolny (PKS) 7:55 Sulików 
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(gimnazjum) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Miedziana (świetlica PKS) - Bierna 

(szkoła) wynosi 36 osób, na trasie Bierna (szkoła) - Sulików (gimnazjum) wynosi 32 osoby Odwozy 

uczniów z poszczególnych szkół odbywać się będą w godzinach: - Publiczne Przedszkole w Sulikowie: 

12:45, - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie : 12:50, 14:35 - Szkoła Podstawowa w 

Biernej: 13:10, 15:05 Ilość dzieci na trasie odwozów nie będzie pokrywała się z ilością dzieci na trasie 

przywozów. Dokładna ilość dzieci na poszczególnych trasach będzie znana na początku roku szkolnego, 

po ustaleniu planu lekcji przez dyrektorów szkół. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin 

przywozu oraz godzin odwozu dzieci ze szkół. TRASA NR 2: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W BIERNEJ ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny 

odjazdów Miejscowość 7:25 Wielichów (PKS) 7:30 Łowin 7:35 Miedziana Wieś (PKS) 7:38 Bierna (PKS) 

7:40 Bierna (szkoła) Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Wielichów - Łowin - Miedziana 

Wieś Bierna (szkoła) wynosi 26 osób w tym: 20 osób wysiada w Biernej (szkoła) pozostałe 6 osób jedzie do 

Sulikowa (gimnazjum). Godziny odjazdów Miejscowość 7:41 Bierna (szkoła) 7:49 (I przystanek początek 

Mała Wieś Górna wsi od strony Radzimowa) 7:51 (II przystanek środek wsi) 7:53 (III przystanek koniec wsi 

wyjazd na szosę) 7:58 Sulików (przedszkole) 8:00 Sulików (gimnazjum) Na trasie Bierna (szkoła) - Sulików 

(gimnazjum) przewidywana ilość dzieci do przewiezienia wynosi 27 osób w tym 21 osób z Małej Wsi 

Górnej. Odwozy uczniów z poszczególnych szkół odbywać się będą w godzinach: - Publiczne Przedszkole 

w Sulikowie: 12:45, - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie : 12:50, 14:35 - Szkoła 

Podstawowa w Biernej: 13:10, 15:05 Ilość dzieci na trasie odwozów nie będzie pokrywała się z ilością 

dzieci na trasie przywozów. Dokładna ilość dzieci na poszczególnych trasach będzie znana na początku 

roku szkolnego, po ustaleniu planu lekcji przez dyrektorów szkół. Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany godzin przywozu oraz godzin odwozu dzieci ze szkół. TRASA NR 3: DOWÓZ UCZNIÓW DO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUDNISKACH DOLNYCH ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W 

SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:10 Sulików (PKS) 7:15 Mikułowa (PKS) 7:17 Mikułowa 

(PKS na górze) 7:20 Mikułowa (Rozdzielnia) 7:22 Mikułowa (PKP) 7:34 Studniska Górne Kolonia (PKS) 

7:37 Studniska Górne (świetlica PKS) 7:40 Studniska Dolne (szkoła) 7:45 Sulików (przedszkole) 7:47 

Sulików (gimnazjum) Przewidywana liczba dzieci do przewiezienia na trasie Sulików - Studniska Dolne 

(szkoła) wynosi 60 osób. Na trasie Studniska Dolne (szkoła) - Sulików (gimnazjum) przewidywana liczba 

dzieci do przewiezienia wynosi 38 osób. Odwozy uczniów z poszczególnych szkół odbywać się będą w 

godzinach: - Publiczne Przedszkole w Sulikowie: 12:45, - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Sulikowie : 12:50, 14:35 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych: 12:55, 14:40 Ilość dzieci na trasie 

odwozów nie będzie pokrywała się z ilością dzieci na trasie przywozów. Dokładna ilość dzieci na 

poszczególnych trasach będzie znana na początku roku szkolnego, po ustaleniu planu lekcji przez 

dyrektorów szkół. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin przywozu oraz godzin odwozu dzieci 

ze szkół. TRASA NR 4: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE 

Godziny odjazdów Miejscowość 7:25 (I przystanek Stary Zawidów (PKS) od strony Wielichowa) 7:30 (II 
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przystanek n/ż) 7:34 Zawidów (PKS Rynek) 7:37 Skrzydlice (wiata) 7:40 Wrociszów Górny (wiata) 7:50 

Sulików (przedszkole) 7:55 Sulików (gimnazjum Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Stary 

Zawidów - Sulików (gimnazjum) wynosi 53 osoby. Odwozy uczniów z poszczególnych szkół odbywać się 

będą w godzinach: - Publiczne Przedszkole w Sulikowie: 12:45, - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Sulikowie : 12:50, 14:35 Ilość dzieci na trasie odwozów nie będzie pokrywała się z ilością dzieci na trasie 

przywozów. Dokładna ilość dzieci na poszczególnych trasach będzie znana na początku roku szkolnego, 

po ustaleniu planu lekcji przez dyrektorów szkół. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin 

przywozu oraz godzin odwozu dzieci ze szkół. TRASA NR 5: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE Godziny odjazdów Miejscowość 7:25 Ksawerów (wiata) 

7:35 Wilka 7:40 Wrociszów Dolny (wiata) 7:50 Sulików (przedszkole) 7:52 Sulików (gimnazjum) 

Przewidywana ilość dzieci do przewiezienia na trasie Ksawerów - Sulików (gimnazjum) wynosi 20 osób. 

Odwozy uczniów z poszczególnych szkół odbywać się będą w godzinach: - Publiczne Przedszkole w 

Sulikowie: 12:45. - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie : 12:50, 14:35 Ilość dzieci na 

trasie odwozów nie będzie pokrywała się z ilością dzieci na trasie przywozów. Dokładna ilość dzieci na 

poszczególnych trasach będzie znana na początku roku szkolnego, po ustaleniu planu lekcji przez 

dyrektorów szkół. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin przywozu oraz godzin odwozu dzieci 

ze szkół. Po dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Wielichów, Łowin, Mała Wieś Górna, Skrzydlice, 

Wrociszów Górny, Ksawerów, Wilka, Wrociszów Dolny autobus musi wjechać do wsi. Nie będą zabierane z 

drogi głównej. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci, o czym 

każdorazowo poinformuje Wykonawcę bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie 

będą skutkowały koniecznością wykorzystania większej liczby autobusów niż wynika to z SIWZ. 

Zwiększenie liczby dowożonych dzieci, powodujące konieczność wykorzystania większej liczby pojazdów, 

niż wynika to z SWIZ, będzie skutkować wprowadzeniem aneksów do umowy. 6. Wykonawca zapewnia 

najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

kierowcy. 7. Wykonawca dysponuje oznaczonymi pojazdami przystosowanymi do przewozu dzieci i 

młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, 

o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 

874 z późn zm.) i ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 

908 ze zm.). W szczególności pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia muszą 

posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. 8. Wykonawca zobowiązuje się do 

dowożenia i odwożenia dzieci na przystanki wskazane przez Zamawiającego oraz każdorazowego 

skontrolowania przez kierowcę prawidłowości zamknięcia wszystkich wejść do autobusu. 9. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. 10.W przypadku spadku 

temperatury na dworze poniżej 5oC Wykonawca zobowiązuje się ogrzewać autobusy w czasie 

przewożenia uczniów. 11. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i w 

razie potrzeby odpowiednie jednostki Policji o każdej awarii lub wypadku autobusu. 12. W przypadku awarii 
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lub wypadku autobusu Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie i przewieźć dzieci innym 

autobusem, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę dzieci. 13. W przypadkach, o których mowa w pkt. 12 

Wykonawca zobowiązuje się przewieźć dzieci do poszczególnych przystanków w czasie nie dłuższym niż 

jedna godzina od planowanej pory przybycia autobusu na dany przystanek. 14. Wykonawca jest 

zobowiązany do zrekompensowania wszelkich szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju 

zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię polisy OC 

w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej wygaśnięcia w czasie trwania umowy dodatkowo 

przedkłada kopię aktualnej polisy. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy przewozów w 

ramach niniejszej umowy, a także miejsc przystankowych, jak i godzin przewozów wynikających ze zmian 

nauki w szkole. 16. Zamawiający, sporządzi imienne listy uczniów uprawnionych do przejazdów na 

określonej trasie, które przekaże Wykonawcy na początku roku szkolnego. W przypadku zmian dane te 

będą na bieżąco aktualizowane. 17. Wykonawca może wydawać uczniom imienne bilety miesięczne 

uprawniające do korzystania z komunikacji realizowanej przez Wykonawcę. 18. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. 19. Opiekę nad dziećmi w czasie 

przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca. 20. W każdym autobusie zapewniona musi być osoba, 

która będzie sprawowała opiekę nad dowożonymi dziećmi. 21. Opieka obejmuje uczniów podczas 

wsiadania, przejazdu i wysiadania. 22. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania opiekuna o 

obowiązkach i odpowiedzialności.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.10.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 20. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości: 5.000,- PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100) 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

aktualną na dzień składania ofert licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

osób. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia ww. warunek (zał. Nr 2 

do SIWZ). 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje 

min. 5 autobusami (ponieważ Wykonawca do wykonywania dowozów obsługuje pięć tras 

jednocześnie) o ilości miejsc odpowiadającej liczbie dzieci przewożonych na poszczególnych 

trasach oraz dysponuje dodatkowym środkiem transportu w przypadku awarii (zał. Nr 3 do 

SIWZ). Do wykazu należy dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z aktualnymi 

badaniami technicznymi. Jeżeli Wykonawca wskazał pojazdy, którymi będzie dysponował, należy 

przedłożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych pojazdów na okres 

realizacji zamówienia, 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia ww. warunek (zał. Nr 2 

do SIWZ). 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę 

na kwotę minimum 50 000 zł a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

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 spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

Page 5 of 8

2012-07-11http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=246914&rok=20...



� wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami  

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

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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 ubezpieczenie 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  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
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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  

� 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.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Możliwość wprowadzenia zmian umowy przy zachowaniu ceny umowy, w następujących przypadkach: - 

zmian organizacyjnych stron np.: zmiana reprezentacji, adresu siedziby Firmy; - gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://bip.sulikow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w 

Sulikowie ul. Dworcowa 5 59-975 Sulików. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.07.2012 

godzina 11:50, miejsce: Urząd Gminy w Sulikowie, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików (Biuro Obsługi Klienta). 
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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 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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