OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Zamówienie, które nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
tak

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa (firma):
Elektrownia Ostrołęka S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 142275853
Adres pocztowy: ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka
Miejscowość: Ostrołęka

Kod pocztowy:
07-401

Tel.:
Faks:
+48 29 7662583
+48 29 7662267
Adres strony internetowej (URL): www.elektrowniaostroleka.pl

Państwo:
Polska

Województwo:
mazowieckie
E-mail:
elektrowniaostroleka@energa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
Podmiot prawa publicznego
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I.3) KOMUNIKACJA
Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą informacje dotyczące postępowania:
www.elektrowniaostroleka.pl/przetargi
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Wnioski powinny być składane w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.
Budowa linii WN: jednej jednotorowej napowietrznej linii blokowej o napięciu 400 kV (BLN-1) i jednej
jednotorowej napowietrzno-kablowej linii o napięciu 110 kV (NEO-1) łączących Elektrownię Ostrołęka
C ze stacją elektroenergetyczną 400/220/110 kV Ostrołęka.
Koperta powinna być zaadresowana na adres:
Elektrownia Ostrołęka S.A., ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka
Miejsce złożenia wniosku: Kancelaria ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, 07-401
Ostrołęka

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii WN: jednej jednotorowej napowietrznej
linii blokowej o napięciu 400 kV (BLN-1) i jednej jednotorowej napowietrzno-kablowej linii o napięciu 110 kV
(NEO-1) łączących Elektrownię Ostrołęka C ze stacją elektroenergetyczną 400/220/110 kV Ostrołęka.

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Usługi

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: tak

nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych i wybudowanie linii elektroenergetycznej:
napowietrznej 400 kV (BLN-1) oraz napowietrzno - kablowej linii 110 kV (NEO-1), łączących projektowaną
Elektrownię Ostrołęka C ze stacją elektroenergetyczną 400/220/110 kV Ostrołęka.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1.

Opracowanie projektów budowlanych zamiennych dla budowy projektowanych linii BLN-1, NEO-1 (jeżeli
wystąpi taka konieczność).

2.

Opracowanie projektów wykonawczych dla budowy projektowanych linii BLN-1, NEO-1.

3.

Budowa tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych dla montażu fundamentów, słupów
i przewodów fazowych oraz odgromowych.

4.

Budowa fundamentów pod konstrukcje wsporcze oraz wykonanie uziemień.

5.

Dostawa i montaż słupów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

6.

Dostawa i montaż izolatorów 400 kV, 110 kV przewodów fazowych 400kV i 110kV, przewodów odgromowych,
kabli OPGW oraz kabla ziemnego 110kV.

7.

Wypłata odszkodowań i/lub naprawa szkód powstałych w trakcie budowy linii (w tym rekultywacja gruntów
zniszczonych w trakcie budowy linii).
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8.

Uzyskanie koniecznych okresowych zezwoleń na zajęcie pasów drogowych, wyłączeń linii
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., wynikających z wykonywania robót budowlanych.

9.

Poinformowanie właścicieli terenów pod liniami BLN-1, NEO-1 o dacie wejścia w teren i rozpoczęcia budowy.

10. Usunięcie kolizji linii 15kV należącej do PGE relacji Goworki-Grale, ewentualnie innych kolizji.
11. Wykonanie pomiarów parametrów elektrycznych linii.
12. Wykonanie badań traktu światłowodowego linii.
13. Wykonanie pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu linii.
14. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
II.5) Główny kod CPV 45230000
kod szczegółowy 45231400-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: poniżej 5 225 000 euro

II.7) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie
Projekty wykonawcze (ewentualne zamienne pozwolenia na budowę) – maksymalnie 6 (sześć) miesięcy od dnia
wydania przez Zamawiającego NTP-1
Budowa – maksymalnie 10 (dziesięć) miesięcy od dnia wydania przez Zamawiającego NTP-2
Zakończenie realizacji etapu budowy najpóźniej do końca czerwca 2019 r.
Wydanie NTP-1 nie później niż 28.02.2018 r.
Wydanie NTP-2 minimum 6 miesięcy po NTP-1, ale nie później niż 31.08.2018 r. (w przypadku wyboru oferty, w której
czas realizacji zakresu budowy będzie krótszy niż 10 miesięcy termin wydania NTP-2 może zostać przesunięty
maksymalnie o różnicę pomiędzy 10-cioma miesiącami, a okresem budowy podanym w ofercie).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje i uprawnienia
O udzielenie zamówienia mogą̨ ubiegać́ się̨ Wykonawcy, którzy posiadają̨ niezbędną̨ wiedzę i doświadczenie
zapewniające wykonanie zamówienia tj.:
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wybudował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył linie napowietrzne z przewodem OPGW, o napięciu 220 kV lub 400 kV, o łącznej długości co
najmniej 10 km.
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wybudował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył linie napowietrzne z przewodem OPGW, o napięciu 110 kV, o łącznej długości co najmniej 10 km.
c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wybudował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył linie kablowe , o napięciu 110 kV, o łącznej długości co najmniej 2 km.
d) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jeden projekt wykonawczy dla budowy linii
napowietrznej z przewodem OPGW, o napięciu 220 kV lub 400 kV o długości co najmniej 10 km, a obiekt na
podstawie tej dokumentacji został wybudowany i odebrany.
a)

Celem wykazania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy składają Oświadczenie o zrealizowanych zamówieniach
z wykazem wykonanych zamówień ze wskazaniem: pełnej nazwy Zamawiającego, zakresu prac, terminu wykonania
prac, terminu i sposobu zakończenia prac.
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Do wykazu należy dołączyć dowody, że wymienione prace zostały wykonane w sposób należyty.
Dowodami, o których mowa powyżej są w szczególności:
a.
b.
c.

protokoły odbioru końcowego;
świadectwa przejęcia do eksploatacji;
referencje.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymogi określone
w punktach a), b), c), d) bę dą spełnione, gdy spełniać go bę dzie jeden, kilku lub łą cznie wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegają cy się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wyklucza poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
O udzielenie zamówienia mogą̨ ubiegać́ się̨ Wykonawcy, którzy znajdują̨ się̨ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. spełniają następujące warunki.:
1. posiadają̨ środki finansowe lub zdolność́ kredytową w wysokości nie mniejszej niż̇ 20.000.000,- PLN
(słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartość́ tej kwoty w innej walucie.
2. posiadają̨ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną nie niższą niż̇ 30.000.000,-PLN (słownie: trzydzieści
milionów złotych) lub równowartość́ tej kwoty w innej walucie od jednego i wszystkich zdarzeń́ .
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków:
-

Oświadczenie Wykonawcy o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, a także
o posiadaniu opłaconej polisy OC,
Informacja z banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
Aktualna polisa OC wraz z dowodem jej opłacenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymogi określone
w punktach 1. i 2. będą̨ spełnione, gdy spełniać́ je będzie jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wyklucza poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.:
1.

2.

Kierownik budowy - posiadający Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków pełnił
funkcję kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej
roboty budowlanej polegającej na budowie lub modernizacji obiektów sieci elektroenergetycznej prądu
przemiennego, o napięciu 220 kV lub 400 kV przekazanej do eksploatacji o wartości nie niższej niż 5 mln zł
netto.
Kierownik robót budowlanych posiadający Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
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3.

4.

5.

Doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków pełnił
funkcję kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na
budowie lub modernizacji obiektów sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego, o napięciu 220 kV lub
400 kV przekazanej do eksploatacji o wartości nie niższej niż 5 mln zł netto łącznie.
Projektant branży elektrycznej posiadający Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków wykonał
co najmniej jedną zrealizowaną lub przyjętą do realizacji dokumentację projektową obejmującą projekt
wykonawczy linii napowietrznej z przewodem OPGW, o napięciu 220 kV lub 400 kV oraz linii kablowej
o napięciu 110kV
Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków wykonał
co najmniej jedną zrealizowaną lub przyjętą do realizacji dokumentację projektową w zakresie części
konstrukcyjno-budowlanej obejmującą projekt wykonawczy linii napowietrzną z przewodem OPGW,
o napięciu 220 kV lub 400 kV.
Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków pełnił
funkcję kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na
budowie lub modernizacji obiektów sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego, o napięciu 220 kV lub
400 kV przekazanej do eksploatacji o wartości nie niższej niż 5 mln zł netto łącznie.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków:
Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją
o podstawie do dysponowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymogi określone
w punktach 1 - 5 będą̨ spełnione, gdy spełniać́ je będzie jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się̨ o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wyklucza poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion
i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób.
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III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia
Z postępowania wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony
do złożenia ofert, lub nie wykazał brak podstaw wykluczenia.
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769).
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w podpunkcie b) powyżej.
d) wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
h) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także
oświadczenia dotyczące poszczególnych warunków udziału w postępowaniu według wzorów stanowiących
Załączniki do Ogłoszenia.
Oświadczenie w zakresie, o którym mowa w sekcji III.2.1) podpunkt b) i c). W przypadku Wniosku składanego
przez wykonawców wspólnie, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
Dokumenty potwierdzające kompetencje lub uprawnienia, w szczególności protokoły odbioru końcowego,
świadectwa przejęcia do eksploatacji, referencje.
Dokumenty potwierdzające sytuację finansową tj.: informacja z banku potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków, polisa ubezpieczenia OC wraz z dowodem jej opłacenia.
Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania Wniosków. W przypadku Wniosku składanego przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty
składa każdy z wykonawców.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania Wniosków. W przypadku Wniosku składanego przez wykonawców występujących wspólnie,
dokumenty składa każdy z wykonawców.
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7.

8.

Oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobie/osobom podpisującej/cym Wniosek, o ile prawo do reprezentowania
wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego załączonego do Wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

Licytacja elektroniczna

Partnerstwo innowacyjne

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

nie

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 450.000,- PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wniesienia wadium zostaną
podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazanej Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: zgodnie z warunkami umowy stanowiącej część SIWZ na dalszym etapie
postępowania.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

tak

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Liczba wykonawców: 5

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria

Znaczenie

1. Cena

80%

2. Termin wykonania etapu budowy

20%
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :
Data: 26/09/2017 Godzina: 12.00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Język polski
IV.3.2) Termin związania ofertą
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.3.3) Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty składane przez wykonawcę powinny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub upoważnioną osobę/y, dla
której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
2. Wymaga się, aby wniosek był podpisany przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Wskazane jest,
aby wszystkie strony wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą Wniosek.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisującą
Wniosek.
3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w 2 egzemplarzach:
a. oryginał,
b. kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
4. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego w każdym czasie bez podania przyczyny. Informacja
o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wszelkie zmiany
w niniejszym ogłoszeniu publikowane będą na stronie internetowej Zamawiającego.
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