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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn

Kalisz: UTWORZENIE CENTRUM DYDAKTYCZNEGO BADAŃ KÓŁ
ZĘBATYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ W
KALISZU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 201-205
Numer ogłoszenia: 357616 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w
Kaliszu , ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 767 95 00, 767 95 32, faks 62 767 95 29.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.kalisz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTWORZENIE CENTRUM DYDAKTYCZNEGO
BADAŃ KÓŁ ZĘBATYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ W KALISZU PRZY ULICY
POZNAŃSKIEJ 201-205.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu obiektu Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych
dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przy ulicy
Poznańskiej 201-205. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie, w szczególności: nowego
wolnostojącego budynku dydaktycznego, o trzech kondygnacjach nadziemnych, budynek niepodpiwniczony, o
zwartej i nowoczesnej bryle, wykonany w technologii uprzemysłowionej, o powierzchni użytkowej 2.090,90 m² i
kubaturze 10 960,00 m³ wraz z niezbędną infrastrukturą ( droga dojazdowa, chodniki, parkingi, zieleń), małą
architekturą i oświetleniem terenu. W budynku zaprojektowano następujące grupy pomieszczeń: a) zespół
pomieszczeń laboratoryjno- badawczych, b) pomieszczenia do pracy naukowej, c) zespół sal seminaryjnych i
wykładowych. Budynek wyposażony między innymi w instalacje: instalacja wod-kan, c.o. i c.w, klimatyzację,
instalację gazową, instalacje elektryczną, instalację okablowania strukturalnego, instalację kamer, instalację
odgromową, instalację sygnalizacji pożaru, instalację alarmową i kontroli dostępu, kotłownię lokalną gazową, itp.
3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia, jak również dodatkowe wymagania Zamawiającego,
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zawarte zostały w Rozdziale II niniejszej SIWZ . 4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany
jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia
projektu BIOZ, organizacji placu budowy, obsługi geodezyjnej budowy, dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( min. w 2 egz.), wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej
budynku oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca przy realizacji
przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do obrotu i używania
w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz.1623 z
późn. zm.), ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881) oraz określonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Zastosowane materiały ( wyroby) muszą posiadać odpowiednie atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 6.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie
krótszy niż 36 miesięcy oraz dla systemu okablowania strukturalnego 25-letnią gwarancję producenta (str. 25
SIWZ), liczonej od dnia odbioru przez Zamawiającego robót i podpisania bezusterkowego końcowego protokołu
odbioru robót. 7. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie
mają być prowadzone prace objęte przedmiotem zamówienia), konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy . 8. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za
właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami miejscowymi. Wywóz odpadów
budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy . 9. Miejsce wykonania zamówienia: 62-800 Kalisz, ulica
Poznańska 201-205.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 120.000,00
złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Formę
wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art.45 ust.6 ustawy tj. : 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 udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b 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.
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Wadium w pieniądzu (złotych polskich) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
PKO S.A. 38124066091111000049332212. Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium gotówką w kasie
Zamawiającego 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego 5. Kserokopię dowodu wniesienia wadium ( w tym kopię przelewu) należy wpiąć trwale do oferty.
Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy , jak w pkt.10.9 SIWZ. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał
dowodu ich wniesienia należy włożyć do oferty w osobnej koszulce ( nie wpinać trwale do oferty) i musi
obejmować cały okres związania ofertą ustalony w pkt.12 SIWZ . 7. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji, poręczenia, to z ich treści musi jednoznacznie wynikać : nazwa zlecającego,
beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją ; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w
przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust.4a i ust 5 ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w ustawie - art.46 ust.4a i ust.5
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował należycie (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku, obejmującej pełny zakres robót
budowlanych , sanitarnych i elektrycznych ( w tym niskoprądowe), mieszczącego się w kategorii IX,
zgodnie z kategorią obiektów budowlanych -ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U.
z 2010 r. , Nr 243, poz. 1623 ze zm.),o wartości brutto nie mniejszej niż 7.000.000,00 złotych .
Zamawiający wymaga, aby roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się
kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną
im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej
; a)kierownik budowy - jedna osoba, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi , w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu zamówienia , wykształcenie wyższe i doświadczenie tzn. pełnił funkcję kierownika budowy
przy min. jednej budowie ( mieszczącej się w kategorii IX obiektów budowlanych), lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane. b) Kierownik robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu
zamówienia , lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. c) Kierownik robót , który posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie , instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu
zamówienia , lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Wykonawca może wykazać osoby
będące obywatelami państw członkowskich , które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania
działalności w budownictwie, równoznacznej z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w
pkt.1-3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) oraz posiada odpowiednią decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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
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z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
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
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawioną 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 spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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, 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
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
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ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną 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 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
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) 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 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt.10.2. lit.b)
lub ppkt. 10.10. - SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

2012-09-20 12:40

7z8

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=35...

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 będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu
do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany i może zostać dokonana, o ile nie stoi w sprzeczności z
regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2.Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy,
poza przypadkami określonymi w umowie , będą: 1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli
zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy , 2)
wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm.
Zamawiający może wówczas przedłużyć termin wykonania o czas (liczbę dni), przez który niemożliwe było
prowadzenie prac ( potwierdzone na piśmie przez kierownika budowy i właściwego inspektora nadzoru), 3. W celu
dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z
propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 5, Dział
Techniczny, I piętro, pokój 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2012
godzina 11:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w
Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 5, Dział Techniczny, I piętro, pokój 15.
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: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Priorytetu
V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działania 5.1 - infrastruktura szkolnictwa wyższego Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 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
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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