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alt="Droga Osie - Jaszcz" width="100">W�t Gminy Osie og�asza przetarg nieograniczony pn.
? Przebudowa drogi gminnej Osie - Jaszcz od km 1+134,35 do km 2+924,00?</p> <p><br
/></p><p><br /></p><p style="text-align: right;" mce_style="text-align: right;">Osie, 09.03.2012
r.</p> <p>RO�BiGK.271.3.2012.ZP</p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>OG�OSZENIE O ZAM�IENIU - roboty budowlane</b></p> <p style="text-align:
center;" mce_style="text-align: center;"><b>? Przebudowa drogi gminnej Osie - Jaszcz od km
1+134,35 do km 2+924,00?.</b></p> <p><br /></p> <p>Numer og�oszenia zamieszczonego
w Biuletynie Zam�ie�Publicznych: 73376 - 2012;</p> <p>data zamieszczenia:
09.03.2012</p> <p><br /></p> <p>Zamieszczanie og�oszenia: obowi�zkowe.</p>
<p>Og�oszenie dotyczy: zam�ienia publicznego.</p> <p>SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY</p>
<p>I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj.
kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.</p> <p>? Adres strony internetowej
zamawiaj�cego: www.osie.pl</p> <p>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO: Administracja
samorz�dowa.</p> <p>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM�IENIA</p> <p>II.1) OKRE�LENIE
PRZEDMIOTU ZAM�IENIA</p> <p>II.1.1) Nazwa nadana zam�ieniu przez
zamawiaj�cego:</p> <p>Przebudowa drogi gminnej Osie - Jaszcz od km 1+134,35 do km
2+924,00.</p> <p>II.1.2) Rodzaj zam�ienia: roboty budowlane.</p> <p>II.1.3) Okre�lenie
przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zam�ienia:</p> <p>Przebudowa drogi gminnej Osie Jaszcz od km 1+134,35 do km 2+924,00.</p> <p>a) r�zne profilowanie i zag�zczenie
pod�o�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 412 m2</p> <p>- r�zne wykonanie i
zag�zczenie warstwy ods�czaj�cej na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm - 412
m2</p> <p>- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - warstwa dolna na poszerzeniach o
grub. po zag�zcz. 15 cm - 412 m2</p> <p>- wyr�nanie do wymaganego profilu istniej�cej
podbudowy kruszywem �amanym z betonu asfaltowego 0-31,3 z zag�zczeniem
mechanicznym - 122,6 m3</p> <p>- wzmocnienie podbudowy kruszywem �amanym z betonu
asfaltowego 0-31,5 warstwa g�na o grub. po zag�zczeniu 8 cm - 7158,60 m2</p> <p>wzmocnienie podbudowy kruszywem �amanym z betonu asfaltowego 0-31,5 warstwa g�na za
dalsze 2 cm grub. po zag�zczeniu - 6746,60 m2</p> <p>b) wykonanie koryta na zjazdach - 10
cm g��oko�ci koryta - 90,00 m2</p> <p>- r�zne zag�zczenie warstwy ods�czaj�cej - grub.
warstwy po zag. 10 cm - 90,00 m2</p> <p>- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 warstwa o grub. po zag�zczeniu 15 cm - 90,00 m2</p> <p>c) powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni jezdni i wjazd� emulsj� asfaltow� grysem bazaltowym frakcji 8-11 w ilo�ci 10,0
dm3/m2 + 30%=13,0dm3/m2 emulsji - 7248,60 m2</p> <p>powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni jezdni i wjazd� emulsj� asfaltow� grysem bazaltowym frakcji 5-8 w ilo�ci 8,0
dm3/m2 emulsji - 7248,60 m2</p> <p>d) roboty r�e: roboty ziemne, oznakowanie, prace
wyko�zeniowe zgodnie z przedmiarem..</p> <p>II.1.4) Czy przewiduje si�udzielenie
zam�ie�uzupe�niaj�cych: nie.</p> <p>II.1.5) Wsp�ny S�ownik Zam�ie�(CPV):
45.23.31.20-6.</p> <p>II.1.6) Czy dopuszcza si�z�o�enie oferty cz�iowej: nie.</p>
<p>II.1.7) Czy dopuszcza si�z�o�enie oferty wariantowej: nie.</p> <p><br /></p> <p>II.2)
CZAS TRWANIA ZAM�IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako�zenie: 31.08.2012.</p>
<p>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM</p> <p>III.1) WADIUM</p> <p>Informacja na temat
wadium: 1. Zamawiaj�cy wymaga wniesienia wadium</p> <p>2. Ustala si�wadium dla
ca�o�ci przedmiotu zam�ienia w wysoko�ci: 9 000,- z�</p> <p>s�ownie: dziewi� tysi�y
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z�otych.</p> <p>3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poni�ej,
formie:</p> <p>1) w pieni�dzu, przelewem na rachunek bankowy: k-to Urz�u Gminy Osie Nr
48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 w Banku Sp�zielczym Osie wadium - Nazwa zadania.</p>
<p>2) w por�zeniach bankowych lub por�zeniach sp�zielczej kasy oszcz�no�ciowo kredytowej, z tym, �e zobowi�zanie kasy jest zobowi�zaniem pieni�ym,</p> <p>3) w
gwarancjach bankowych,</p> <p>4) w gwarancjach ubezpieczeniowych</p> <p>5) w
por�zeniach udzielanych przez podmioty, o kt�ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�iorczo�ci (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275)</p> <p>4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni�ego przyjmuje
si�termin uznania na rachunku zamawiaj�cego.</p> <p>5. W zakresie wadium obowi�zuj�
uregulowania Prawa zam�ie�publicznych zawarte w art. 45 i 46.</p> <p>III.2) ZALICZKI</p>
<p>? Czy przewiduje si�udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam�ienia: nie</p> <p>III.3)
WARUNKI UDZIA�U W POST�OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPE�NIANIA TYCH WARUNK�</p> <p>? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre�lonej
dzia�alno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nak�adaj� obowi�zek ich posiadania</p>
<p>Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku</p> <p>o Wykonawca
zobowi�zany jest przedstawi�aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru, je�eli odr�ne przepisy
wymagaj� wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�y przed up�ywem terminu
sk�adania wniosk� o dopuszczenie do udzia�u w post�owaniu o udzielenie zam�ienia albo
sk�adania ofert, a w stosunku do os� fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.</p> <p>? III.3.2) Wiedza i do�wiadczenie</p> <p>Opis sposobu dokonywania oceny
spe�niania tego warunku</p> <p>o Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc�wykazu
rob� budowlanych o podobnym charakterze i z�o�ono�ci, w zakresie niezb�nym do
wykazania spe�niania warunku wiedzy i do�wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich
pi�iu lat przed up�ywem terminu sk�adania ofert albo wniosk� o dopuszczenie do udzia�u w
post�owaniu, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci jest kr�szy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz za��czeniem dokumentu
potwierdzaj�cego, �e roboty zosta�y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawid�owo uko�zone.</p> <p>? III.3.3) Potencja� techniczny</p> <p>Opis sposobu
dokonywania oceny spe�niania tego warunku</p> <p>o Wykonawca za��czy do oferty
wykaz narz�zi, wyposa�enia zak�adu i urz�dze�technicznych dost�nych wykonawcy us�ug
lub rob� budowlanych w celu realizacji zam�ienia wraz z informacj� o podstawie
dysponowania tymi zasobami.</p> <p>? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam�ienia</p>
<p>Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku</p> <p>o Wykaz os�, kt�e
b�� uczestniczy�w wykonywaniu zam�ienia, niezale�nie od tego, czy s� one zatrudnione
bezpo�rednio przez wykonawc� w szczeg�no�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie us�ug,
kontrol�jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykszta�cenia niezb�nych dla wykonania
zam�ienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci oraz informacj� o podstawie
do dysponowania tymi osobami</p> <p>? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</p>
<p>Opis sposobu dokonywania oceny spe�niania tego warunku</p> <p>o Sprawozdanie
finansowe w cz�i, a je�eli podlega ono badaniu przez bieg�ego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowo�ci r�nie� z opini� odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego
cz�i, a w przypadku wykonawc� niezobowi�zanych do sporz�dzania sprawozdania
finansowego, innych dokument� okre�laj�cych obroty oraz zobowi�zania i nale�no�ci - za
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okres nie d�u�szy ni� ostatnie trzy lata obrotowe, a je�eli okres prowadzenia dzia�alno�ci
jest kr�szy - za ten okres.</p> <p>o Informacja banku lub sp�zielczej kasy
oszcz�no�ciowo-kredytowej, w kt�ych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj�cej
wysoko��posiadanych �rodk� finansowych lub zdolno��kredytow� wykonawcy,
wystawionej nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed up�ywem terminu sk�adania ofert.</p>
<p>III.4) INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ�
DOSTARCZY�WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE�NIANIA WARUNK�
UDZIA�U W POST�OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY</p> <p>? III.4.1) W zakresie wykazania spe�niania przez
wykonawc�warunk�, o kt�ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr�z o�wiadczenia o
spe�nieniu warunk� udzia�u w post�owaniu, nale�y przed�o�y�</p> <p>? wykaz rob�
budowlanych w zakresie niezb�nym do wykazania spe�niania warunku wiedzy i
do�wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi�iu lat przed up�ywem terminu sk�adania
ofert albo wniosk� o dopuszczenie do udzia�u w post�owaniu, a je�eli okres prowadzenia
dzia�alno�ci jest kr�szy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto�ci, daty i miejsca
wykonania oraz za��czeniem dokumentu potwierdzaj�cego, �e roboty zosta�y wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid�owo uko�zone</p> <p>? wykaz narz�zi,
wyposa�enia zak�adu i urz�dze�technicznych dost�nych wykonawcy us�ug lub rob�
budowlanych w celu realizacji zam�ienia wraz z informacj� o podstawie dysponowania tymi
zasobami</p> <p>? wykaz os�, kt�e b�� uczestniczy�w wykonywaniu zam�ienia, w
szczeg�no�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie us�ug, kontrol�jako�ci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
do�wiadczenia i wykszta�cenia niezb�nych dla wykonania zam�ienia, a tak�e zakresu
wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� o podstawie do dysponowania tymi
osobami</p> <p>? o�wiadczenie, �e osoby, kt�e b�� uczestniczy�w wykonywaniu
zam�ienia, posiadaj� wymagane uprawnienia, je�eli ustawy nak�adaj� obowi�zek
posiadania takich uprawnie�/p> <p>? sprawozdanie finansowe w cz�i, a je�eli podlega ono
badaniu przez bieg�ego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowo�ci r�nie� z opini�
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cz�i, a w przypadku wykonawc�
niezobowi�zanych do sporz�dzania sprawozdania finansowego inny dokument okre�laj�cy
obroty oraz zobowi�zania i nale�no�ci - za okres nie d�u�szy ni� ostatnie 1 rok
obrotowy</p> <p>? informacj�banku lub sp�zielczej kasy oszcz�no�ciowo-kredytowej, w
kt�ych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj�c� wysoko��posiadanych �rodk�
finansowych lub zdolno��kredytow� wykonawcy, wystawion� nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce
przed up�ywem terminu sk�adania wniosk� o dopuszczenie do udzia�u w post�owaniu o
udzielenie zam�ienia albo sk�adania ofert</p> <p>? op�acon� polis� a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzaj�cy, �e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzia�alno�ci zwi�zanej z przedmiotem zam�ienia</p> <p>?
Wykonawca powo�uj�cy si�przy wykazywaniu spe�nienia warunk� udzia�u w post�owaniu
na zdolno��finansow� innych podmiot�, przedk�ada informacj�banku lub sp�zielczej kasy
oszcz�no�ciowo-kredytowej, dotycz�c� podmiotu, z kt�ego zdolno�ci finansowej korzysta
na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaj�c� wysoko��posiadanych przez ten podmiot
�rodk� finansowych lub jego zdolno��kredytow�, wystawion� nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce
przed up�ywem terminu sk�adania wniosk� o dopuszczenie do udzia�u w post�owaniu o
udzielenie zam�ienia albo sk�adania ofert.</p> <p>? III.4.2) W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y przed�o�y�</p> <p>?
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o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia</p> <p>? aktualny odpis z w�a�ciwego
rejestru, je�eli odr�ne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6
miesi�y przed up�ywem terminu sk�adania wniosk� o dopuszczenie do udzia�u w
post�owaniu o udzielenie zam�ienia albo sk�adania ofert, a w stosunku do os� fizycznych
o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>? aktualne za�wiadczenie
w�a�ciwego naczelnika urz�u skarbowego potwierdzaj�ce, �e wykonawca nie zalega z
op�acaniem podatk� lub za�wiadczenie, �e uzyska� przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz�o�enie na raty zaleg�ych p�atno�ci lub wstrzymanie w ca�o�ci
wykonania decyzji w�a�ciwego organu - wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed
up�ywem terminu sk�adania wniosk� o dopuszczenie do udzia�u w post�owaniu o
udzielenie zam�ienia albo sk�adania ofert</p> <p>? aktualne za�wiadczenie w�a�ciwego
oddzia�u Zak�adu Ubezpiecze�Spo�ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo�ecznego potwierdzaj�ce, �e wykonawca nie zalega z op�acaniem sk�adek na
ubezpieczenie zdrowotne i spo�eczne, lub potwierdzenie, �e uzyska� przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roz�o�enie na raty zaleg�ych p�atno�ci lub wstrzymanie w
ca�o�ci wykonania decyzji w�a�ciwego organu - wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce
przed up�ywem terminu sk�adania wniosk� o dopuszczenie do udzia�u w post�owaniu o
udzielenie zam�ienia albo sk�adania ofert</p> <p>? aktualn� informacj�z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion� nie
wcze�niej ni� 6 miesi�y przed up�ywem terminu sk�adania wniosk� o dopuszczenie do
udzia�u w post�owaniu o udzielenie zam�ienia albo sk�adania ofert</p> <p>? aktualn�
informacj�z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawion� nie wcze�niej ni� 6 miesi�y przed up�ywem terminu sk�adania wniosk� o
dopuszczenie do udzia�u w post�owaniu o udzielenie zam�ienia albo sk�adania ofert</p>
<p>? III.4.3) Dokumenty podmiot� zagranicznych</p> <p>Je�eli wykonawca ma siedzib�lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk�ada:</p>
<p>III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt�ym ma siedzib�lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj�cy, �e:</p> <p>? nie otwarto jego likwidacji ani nie og�oszono upad�o�ci wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�y przed up�ywem terminu sk�adania wniosk� o
dopuszczenie do udzia�u w post�owaniu o udzielenie zam�ienia albo sk�adania ofert</p>
<p>? nie zalega z uiszczaniem podatk�, op�at, sk�adek na ubezpieczenie spo�eczne i
zdrowotne albo �e uzyska� przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz�o�enie na
raty zaleg�ych p�atno�ci lub wstrzymanie w ca�o�ci wykonania decyzji w�a�ciwego organu
- wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed up�ywem terminu sk�adania wniosk� o
dopuszczenie do udzia�u w post�owaniu o udzielenie zam�ienia albo sk�adania ofert</p>
<p>? nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si�o zam�ienie - wystawiony nie
wcze�niej ni� 6 miesi�y przed up�ywem terminu sk�adania wniosk� o dopuszczenie do
udzia�u w post�owaniu o udzielenie zam�ienia albo sk�adania ofert</p> <p>? III.4.3.2)
za�wiadczenie w�a�ciwego organu s�dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, kt�ej dokumenty dotycz�, w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�y przed up�ywem terminu sk�adania
wniosk� o dopuszczenie do udzia�u w post�owaniu o udzielenie zam�ienia albo sk�adania
ofert - albo o�wiadczenie z�o�one przed notariuszem, w�a�ciwym organem s�dowym,
administracyjnym albo organem samorz�du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt�ym wykonawca ma siedzib�lub miejsce
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zamieszkania, je�eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt�ym wykonawca ma
siedzib�lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si�takiego za�wiadczenia</p> <p>III.6) INNE
DOKUMENTY</p> <p>Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)</p>
<p>Formularz ofertowy - wype�niony i podpisany przez wykonawc�</p> <p>Wykaz os� do
kontaktu z Zamawiaj�cym.</p> <p>Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru
rob� .</p> <p>Wz� umowy - projekt parafowany przez Wykonawc�</p> <p>Dow�
wniesienia wadium.</p> <p>III.7) Czy ogranicza si�mo�liwo��ubiegania si�o zam�ienie
publiczne tylko dla wykonawc�, u kt�ych ponad 50 % pracownik� stanowi� osoby
niepe�nosprawne: nie</p> <p>SEKCJA IV: PROCEDURA</p> <p>IV.1) TRYB UDZIELENIA
ZAM�IENIA</p> <p>IV.1.1) Tryb udzielenia zam�ienia: przetarg nieograniczony.</p>
<p>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</p> <p>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni�sza
cena.</p> <p>IV.2.2) Czy przeprowadzona b�zie aukcja elektroniczna: nie.</p> <p>IV.3)
ZMIANA UMOWY</p> <p>Czy przewiduje si�istotne zmiany postanowie�zawartej umowy w
stosunku do tre�ci oferty, na podstawie kt�ej dokonano wyboru wykonawcy: tak</p>
<p>Dopuszczalne zmiany postanowie�umowy oraz okre�lenie warunk� zmian</p> <p>1.
Zmiany postanowie�zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty Zamawiaj�cy dokona tylko w
przypadku zmiany terminu wykonania zam�ienia z przyczyn takich jak:</p> <p>1.1. zmiany
spowodowane warunkami atmosferycznymi: wyst�pienie niekorzystnych warunk�
atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawc� uniemo�liwiaj�cych dochowanie
wymog� technicznych i technologicznych</p> <p>1.2. wstrzymanie rob� przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (Zamawiaj�cego)</p> <p>1.3. wyst�pi op�ienie w przekazaniu placu
budowy lub jego cz�i a op�ienie to b�zie mia�o wp�yw na termin zako�zenia rob�</p>
<p>1.4. zmiany b��ce nast�stwem zdarze�losowych, o kt�ych niezw�ocznie poinformowano
Zamawiaj�cego.</p> <p>IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</p> <p>IV.4.1) Adres
strony internetowej, na kt�ej jest dost�na specyfikacja istotnych warunk� zam�ienia:
www.osie.pl</p> <p>Specyfikacj�istotnych warunk� zam�ienia mo�na uzyska�pod
adresem:</p> <p>Urz�d Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 13.</p> <p>IV.4.4)
Termin sk�adania wniosk� o dopuszczenie do udzia�u w post�owaniu lub ofert: 26.03.2012
godzina 10:00</p> <p>miejsce: Urz�d Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr
10.</p> <p>IV.4.5) Termin zwi�zania ofert�: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sk�adania ofert).</p> <p>IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz�ce finansowania
projektu/programu ze �rodk� Unii Europejskiej:</p> <p>Zadanie realizowane b�zie przy
udziale �rodk� bud�etu Wojew�ztwa Kujawsko-Pomorskiego pochodz�cych z tytu�u
wy��cze�grunt� rolnych z produkcji rolnej..</p> <p>IV.4.17) Czy przewiduje
si�uniewa�nienie post�owania o udzielenie zam�ienia, w przypadku nie przyznania �rodk�
pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz nie podlegaj�cych zwrotowi �rodk� z
pomocy udzielonej przez pa�twa cz�onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), kt�e mia�y by�przeznaczone na sfinansowanie ca�o�ci lub cz�i zam�ienia:
nie</p> <p><br /></p><p>W�t Gminy Osie</p><p>(-) Micha� Grabski<br /></p> <p><a
mce_href="index.php?option=com_jdownloads&task=viewcategory&catid=18"
href="index.php?option=com_jdownloads&task=viewcategory&catid=18">DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA I TECHNICZNA DO POBRANIA >>></a><br mce_bogus="1"></p> <p><br
/></p>
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