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

Cegłów: Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie.
Numer ogłoszenia: 370496 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cegłów , ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel.
025 579 59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceglow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie emisji ciepła poprzez
termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty realizowane w
ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. związane z ociepleniem ścian fundamentowych,
rozbiórkowe i przygotowawcze do ocieplenia, związane z instalacją odgromową, związane z
ociepleniem ścian metodą lekką mokrą, związane z obróbkami blacharskimi, związane z
wykonaniem opaski budynku. Ściany zewnętrzne należy ocieplić kompletnym system ociepleń
ścian zewnętrznych opartym na metodzie lekkiej mokrej lub równoważnym. Niedopuszczalne jest
stosowanie różnych poszczególnych składników systemów dociepleń. Ocieplenie ścian

zewnętrznych projektuje się ze styropianu gr. 14cm samogasnącego o zwiększonej izolacyjności
cieplnej i współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda=0,032 W/m2xK. Ściany zewnętrzne
powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Ściana fundamentowa.
Należy ocieplić kompletnym system ociepleń ścian fundamentowych. Niedopuszczalne jest
stosowanie różnych poszczególnych składników systemów dociepleń. Ocieplenie ścian
fundamentowych ze styropianu lub polistyrenu gr. 14cm samogasnącego o zwiększonej
izolacyjności cieplnej i współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda=0,032 W /m2xK. Ściany
zewnętrzne powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Należy ocieplić na
głębokość 1,00m, nie większą jednak niż poziom istniejących fundamentów. System zgodnie z
obowiązującymi przepisami powinien posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej
oraz podsiadać deklarację zgodności CE lub krajowy deklarację lub certyfikat zgodności z AT. Przy
wykonywaniu prac ociepleniowych należy przestrzegać reżimu technologicznego, a w
szczególności: należy stosować wyłącznie systemy zamknięte, wszelkie materiały wchodzące w
skład systemu ociepleniowego powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem, w czasie
wykonywania prac temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +8°C. Podczas
wykonywania robót i w fazie wiązania należy chronić materiały przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi takimi jak deszcz, silne nasłonecznienie i silny wiatr. Roboty niefinansowane w
ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 polegające na wymianie ślusarki drzwiowej
zewnętrznej. Zakres wymiany drzwi nowych obejmuje: demontaż istniejącej ślusarki zdjęcie
skrzydeł drzwiowych, wykucie z muru i posadzek ościeżnic, złożenie i przekazanie inwestorowi
drzwi z rozbiórki, przygotowanie tj powiększenie otworów w murze, do osadzenia nowych
kompletnych drzwi, zamontowanie nowych ościeżnic przy użyciu kotew, stalowych kołków
rozporowych, piany poliuretanowej, zamontowanie skrzydeł wraz z pakietami szybowymi i
osprzętem, uzupełnienie murów, tynków, posadzek, wraz z pomalowaniem farbami emulsyjnymi,
kompletne nowe drzwi składają się z ościeżnicy, skrzydeł wypełnionych pakietami szybowymi,
zamkami klamkami, pochwytami, samozamykaczami, nóżkami podporowymi, odbojami. Warunki i
wymogi jakie winny spełnić wymieniane drzwi. Drzwi winny być wykonane z profili stalowych
ocynkowanych przeznaczonych do produkcji tego typu wyrobów. Połączenie poszczególnych
elementów spawane, malowane proszkowo w kolorze brązowym lub innym standardowym do
uzgodnienia z inwestorem, zawiasy stalowe ułożyskowane po 3 szt. na stronie spawane do
skrzydła i ościeżnicy, w ościeżnicy specjalnym kanale wciskane uszczelki gumowe, dół próg
metalowy, lub listwa opadająca lub szczotka uszczelniająca. Pakiet szybowy termiczny bezpieczny
obustronnie P-4 - klejony ze szkła 3mm tj. 3.3 przekładka termiczna 3.3. w skrzydle 90 drzwi
głównych wejściowych zamontować pochwyt obustronny z rury stalowej nierdzewnej o średnicy 25-

30mm spawany lub przykręcany do skrzydła, zamek rolkowy z wkładką wielozapadkową z 6
kluczami + drugi zamek z wkładką 6 kluczy. w skrzydle wąskim drzwi głównych zamontować kant
rygle wewnątrz profilowe góra + dół, w drzwiach jednoskrzydłowych zastosować zamek ryglowy z
klamkami ze stali nierdzewnej wkładką podklamkową wielozapadkową na klucz - po 6 kluczy oraz
zamek z wkładką wielozapadkową z 6 kluczami każdy. we wszystkich skrzydłach zastosować
poziomą wspawaną poprzeczkę na wysokości 85cm od dołu, zamontowanie samozamykacza,
zamontowanie nóżki podporowej z rurki fi 15mm gr.1,5mm z zakończeniem gumowym,
zamontowanie odboju gumowego na kołek rozporowy ograniczającego otwieranie. Układ drzwi i
kierunki otwierania przedstawiona na załączonym schemacie ślusarki drzwiowej zewnętrznej. Ze
względu na charakter prac zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Ze względu na formę
wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca dokonując wyceny zadania musi uwzględnić wszystkie
wymagania opisane przez Zamawiającego w załączonej dokumentacji i opisie przedmiotu
zamówienia, przedmiarach, dokumentacji projektowej. Dokumentacja może wskazywać dla
niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29
ust. 3 ustawy P.z.p. dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w
dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane
przez Zamawiającego. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach
lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter
przykładowy. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej
ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w
ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy P.z.p.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku
do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ze
względu na możliwość ograniczenia zakresu robót, oraz konieczność rozliczania wykonanych prac
wg pozycji kosztorysowych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy,
który ma charakter pomocniczy. Wykonawca przedkłada kosztorys w wersji elektronicznej
edytowalnej na płycie CD. Złożony kosztorys nie będzie miał wpływu na ocenę oferty. Ze względu
na ryczałtowe wynagrodzenie ewentualne błędy w kosztorysie nie będą podstawą do odrzucenia
oferty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp. do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające
będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju prac w zakresie robót remontowych i
drogowych. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub
umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie
uzupełniające może zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego,
jeśli zajdzie taka konieczność lub potrzeba.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.32.00.00-6, 45.53.00.00-7,
45.42.11.10-8.
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: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
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
o



na podstawie złożonego oświadczenia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować
zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je-żeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch robót budowlanych
polegających na wykonaniu prac remontowo-budowlanych budynków o wartości robót
minimum 250 000,00zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) brutto (każda z robót).


III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



na podstawie złożonego oświadczenia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże osoby posiada-jące
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. u. z 2013r. poz. 1409) lub odpowiada-jące im
uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15
grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budow-nictwa oraz
urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 932) na stanowisku kierownika robót budowlanych
min. o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie oraz minimum 2letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości 300 000,00zł (słownie złotych:
trzysta tysięcy) i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (posiada opłaconą
polisę) w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

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;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot
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 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.4.4) 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 - 80



2 - okres gwarancji - 20
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
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzo-nego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofer-ty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. 3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1)
konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) braku możliwości prowadzenia robót na
skutek obiektywnych warunków klima-tycznych lub b) działaniem siły wyższej w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego lub c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub d) wstrzymaniem prac
budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinio-nych przez Wykonawcę lub e)
opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo
budowlane dokumentów lub f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy 2)
wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia i w związku z
tym zmniejszenia wynagrodzenia, 3) zmiana wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o ceny
jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku kosztorysu ofertowego będą
miały zastosowanie jako maksymalne średnie kwartalne stawki składników cenotwórczych (stawka
robocizny netto, materiały wraz z kosztami zakupów, sprzęt, koszty pośrednie i zysk), publikowane
w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku braku cen materiałów i
sprzętu w wyżej wymienionym wydawnictwie wg cen rynkowych uzgodnionych z Zamawiającym, w
oparciu o ogólnodostępne katalogi nakładów rzeczowych. 4) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja
z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. 5) zmiana osób realizujących zadanie,
których Wykonawca wskazał w swojej ofercie, pod warunkiem, że proponowane osoby będą
spełniały wymagania określone w siwz, 6) zmiany prowadzące do likwidacji w umowie oczywistych
omyłek pisarskich i rachunkowych, 7) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych, 8) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmiany
zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z

Instytucjami Pośredniczącymi, 9) zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
10) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji
projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne i korzystne dla Zamawiającego,
11) zmiany wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności, 4. Wprowadzane zmiany nie mogą dotyczyć obniżenia
jakości produktów, usług i materia-łów wskazanych w ofercie, zwiększać wysokość wynagrodzenia
wykonawcy w ramach realizowanej umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
przesyłania do Zamawiającego pi-semnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w
umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 6. W przypadku nie powiadomienia
przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką
korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony
uznają za doręczoną.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ceglow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok. nr. 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok. nr.
1.
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: Roboty realizowane w ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i
promowanie odnawialnych źródeł energii. Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014..
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

