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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice , ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 

4216076, faks 077 4216076 w. 36.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Zębowice i dostarczenie ich do miejsca 

zagospodarowania lub unieszkodliwienia. 2.Oznaczenie usług wg Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) - w pkt. II.1.6 ogłoszenia; wymienione usługi należą do kategorii usług CPC Nr 16. 

3.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 1)ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 

późn. zm.), 2)ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz innych ustaw ( Dz. U. Z 2011 r. Nr 152 poz. 897); 3)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/


Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, ze zm.), 4)ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), 5)rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), oraz zgodnie z: 6)uchwałą Rady Gminy 

Zębowice Nr XIX/179/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 7)uchwałą Rady Gminy Zębowice Nr XXI/191/2013 z dnia 

12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Zębowice - dalej zwaną Regulaminem. 4.Charakterystyka Gminy Zębowice: 1)gmina 

wiejska, obszar 9.581 ha; 2)usługą odbioru odpadów komunalnych zostanie objętych około 2724 

mieszkańców; 3)liczba nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych) wynosi około 832, w tym 

liczba nieruchomości mieszanych tj. zamieszkałych z działalnością gospodarczą - około 8, liczba 

nieruchomości niezamieszkałych (podmioty gospodarcze) wynosi około 29; 4)ilość wytworzonych 

odpadów komunalnych ogółem, które trzeba będzie odebrać od właścicieli nieruchomości 

zamieszkanych szacuje się na ok. 555,3 Mg/rok; w tym: a)odpadów zmieszanych ok. 500 Mg/rok; 

b)odpadów zbieranych selektywnie ok. 53,5 Mg/rok (szkło - 19,5 Mg, opakowania ze szkła 5,5 Mg, 

tworzywa sztuczne - 14 Mg, papier i tektura - 11,9 Mg, opakowania z papieru i tektury - 2,6 Mg); 

c)odpadów niebezpiecznych ok. 1,8 Mg/rok. 5)Właściciele nieruchomości zbierają odpady ulegające 

biodegradacji, w tym odpady kuchenne i odpady zielone powstające w domach jednorodzinnych 

oraz na działkach, w indywidualnych kompostownikach przydomowych. 5.W zakres przedmiotu 

zamówienia wchodzi: 1)odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z koszy ulicznych, z częstotliwością określoną w 

Regulaminie i uchwale Rady Gminy Zębowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, z podziałem na: a)zmieszane odpady komunalne, 

b)selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, tworzywa sztuczne w tym opakowania PET, 

opakowania wielomateriałowe, metal (aluminium, puszki po napojach i metale różne), c)szkło, 

d)odpady niebezpieczne; 2)zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych, w tym zakresie: 

a)przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego 

planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 



Komunalnych w miejscowości Kluczbork-Gotartów (dalej RIPOK); b)przekazywanie odebranych od 

właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3)prowadzenie, przynajmniej 2 

razy w roku, zbiórki z terenów nieruchomości zamieszkałych opon, mebli i odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zagospodarowania 

tych odpadów; terminy i harmonogram zbiórek zostaną uzgodnione przez wykonawcę z 

Zamawiającym; realizacja usługi będzie polegała także na poinformowaniu mieszkańców o 

organizowaniu tzw. wystawki (z podaniem dnia i godzin odbioru w/w odpadów) w formie ogłoszeń w 

zwyczajowo przyjętych miejscach oraz na stronie internetowej Wykonawcy oraz Zamawiającego; 

zbiórka powinna być tak zaplanowana, żeby objęła cały teren Gminy; 4)prowadzenie, przynajmniej 

2 razy w roku, zbiórki z terenów nieruchomości zamieszkałych przeterminowanych leków i 

chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, innych odpadów niebezpiecznych (nazywanych dalej 

odpadami niebezpiecznymi) wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych i 

zagospodarowania tych odpadów; terminy i harmonogram zbiórek zostaną uzgodnione przez 

Wykonawcę z Zamawiającym; realizacja usługi będzie polegała także na poinformowaniu 

mieszkańców o organizowaniu tzw. zbiórki (z podaniem dnia i godzin odbioru w/w odpadów) w 

formie ogłoszeń w zwyczajowo przyjętych miejscach oraz na stronie internetowej Wykonawcy oraz 

Zamawiającego; zbiórka powinna być tak zaplanowana, żeby objęła cały teren Gminy; 

5)prowadzenie na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości odbioru i zagospodarowania 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 6)ponadto wykonawca ma obowiązek umożliwienia 

właścicielom nieruchomości zakupu, wynajmu, dzierżawy itp. pojemników lub worków do zbierania 

odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, bez ponoszenia przez 

Zamawiającego z tego tytułu żadnych kosztów. Szczegółowe wymagania wykonania przedmiotu 

zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.

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: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM



Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany 

jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł). 2.Wykonawca może wnieść 

wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, 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 udzielanych 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 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 2.Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium w pieniądzu należy wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr rachunku bankowego: 39 8909 1029 2002 

0000 2437 0000. 4.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium 

przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia 

wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Zębowicach, ul. 

Izydora Murka 2, w sekretariacie Urzędu, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem należy załączyć do oferty. 6.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w 

SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

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 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym względzie: 

a)posiadają zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21); b)są wpisani do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Zębowice, prowadzonego przez Wójta Gminy Zębowice. 

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonych dokumentów 

potwierdzających posiadanie zezwolenia oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej 

prowadzonej przez Wójta Gminy Zębowice, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o w tym względzie wykonawca wykonał (lub wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie usługi odbioru i 

transportu odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości w ilości co 

najmniej 300 Mg/rok (w jednym lub wielu zadaniach). Spełnianie warunku zostanie 

ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i 

dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na 

zasadzie spełnia/nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o w tym względzie wykonawca: a) dysponuje bazą magazynowo - transportową 

usytuowaną na terenie Gminy Zębowice lub w odległości nie większej niż 60 km od jej 

granicy, do której posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) 

dysponuje: co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz co najmniej jednym pojazdem do 

odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, spełniającymi wymagania określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi, 

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 

oraz opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych 

zastosowanych przez Wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o nie określa się minimalnych standardów.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o w tym względzie Wykonawca musi posiadać: a)środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości co najmniej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł), b)ubezpieczoną 

odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion zł). Spełnianie warunku 



zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ma ubezpieczoną odpowiedzialność 

cywilną, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

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:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, 

dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• wykaz narzędzi,  wyposażenia zakładu i  urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami; 

• opis  urządzeń  technicznych  oraz  środków  organizacyjno-technicznych  zastosowanych 

przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-

badawczego  posiadanego  przez  wykonawcę  lub  które  będzie  pozostawało  w  dyspozycji 

wykonawcy; 

• 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; 

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; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  na  zasoby  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 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; 

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: najniższa cena.

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

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

1)wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego; 

2)zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania 

zamówienia (w tym zmiana wysokości podatku VAT); 3)zmiana sposobu i organizacji wykonywania 

przedmiotu umowy uzasadniona wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice oraz zmianami uchwały Rady Gminy 

Zębowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4)zwiększenia lub zmniejszenia liczby właścicieli nieruchomości, od których należy odbierać odpady 

komunalne. 4.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis zmiany i uzasadnienie zmiany. 5.Zmiana postanowień 

umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod 



rygorem nieważności. 6.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, muszą być dokonywane z 

zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że 

umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.zebowice.biuletyn.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Zębowice, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, sekretariat Urzędu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

04.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zębowice, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, 

sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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


