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Sulechów: Dostawa fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego 

typu >>karawan<< 

Numer ogłoszenia: 10893 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. , ul. Poznańska 18, 

66-100 Sulechów, woj. lubuskie, tel. 068 3852407 w. 49, faks 068 3852370. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.supekom.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy Sulechów. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa fabrycznie nowego samochodu pogrzebowego typu >>karawan<<. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu 

pogrzebowego typu >>karawan<< spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe: 

a) opis samochodu fabrycznie nowego: 
- rok produkcji 2012, 

- silnik wysokoprężny o mocy powyżej 120 kM, spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO 5, 

- kolor czarny metalik, 

- wyposażenie samochodu bazowego: min. 2 poduszki powietrzne - wymagana poduszka powietrzna kierowcy 

i pasażerów, manualna 6-cio biegowa skrzynia biegów, zamek centralny  

z pilotem, immobiliser, alarm antywłamaniowy, kierownica wielofunkcyjna, wspomaganie układu kierowniczego, 

system ABS/ESP, zderzaki w kolorze nadwozia, osłony lusterek czarne matowe lub w kolorze nadwozia, 

kolumna kierownicza regulowana, okna w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie, 

- kabina kierowcy: min. 5 - osobowa (kierowca + 4 pasażerów), pokrowce ochronne na wszystkie siedzenia w 

kolorze zaakceptowanym przez Zamawiającego, dywaniki gumowe na podłodze, kabina ogrzewana, 

wyposażona co najmniej w klimatyzację półautomatyczną, radio fabryczne z odtwarzaczem CD wraz z 

instalacją i głośnikami oraz z możliwością podłączenia dodatkowych urządzeń i obsługi systemu Bluetooth z 

funkcją urządzenia głośnomówiącego oraz klawiaturą telefoniczną, system nawigacji w języku polskim z mapą 

Europy (np. GPS), lusterko wsteczne wewnątrz kabiny, na wszystkie koła fartuchy przeciwbłotne, 

- relingi dachowe w kolorze nadwozia (2 szt.), wieszaki na wieńce (4 szt.), 

- światła przeciwmgłowe przednie, światła do jazdy dziennej zabudowane fabrycznie wykonane w technologii 

LED, reflektory Bi-ksenon, 

- czujniki parkowania z przodu i z tyłu, 

- klapa tylna podnoszona do góry, na sprężynach gazowych (teleskopowych) wzmocnionych, z wycieraczką, 

- przedni grill chromowany, listwa tylna chromowana, 

- w kabinie boczne przyciemniane szyby za wyjątkiem szyb bocznych przednich - kierowcy i pasażerów 

(zgodnie z obowiązującymi normami), w części trumiennej wszystkie szyby przyciemniane (wyklucza się 

przyciemnianie szyb naklejaną folią), 

b) opis wymagań dotyczących zabudowy funeralnej: 
- zabudowa przystosowana do przewozu co najmniej jednej trumny, wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, 

elementy podłogowe i wyposażenia wewnętrznego części tylnej wykonane ze stali nierdzewnej, 

- ścianka działowa oddzielająca kabinę od przestrzeni trumiennej z szybą pozwalającą na bezpośrednią 

obserwację wnętrza, 

- wentylacja wyciągowa części trumiennej - elektryczna sterowana z kabiny kierowcy, 



 
2/6

- kompletne urządzenie do załadunku i transportu trumny, tj. wózek wykonany ze stali nierdzewnej wysuwany 

poza obrys samochodu (dopuszcza się wózek konstrukcji stalowej pokryty blachą nierdzewną), tacka 

obrotowa, belka stabilizująca położenie trumny, 

- izolacja termiczna zabudowy części trumiennej, część trumienna wyposażona w agregat chłodniczy 

zamontowany wewnątrz samochodu w formie małej walizki po lewej lub prawej stronie samochodu, 

- uchwyty do pasów zamontowane w podłodze (min. 4 szt.) oraz pasy ściągające trumnę (min. 2 szt.), 

- wymiary części trumiennej nie mniejsze niż: długość - min. 2200 mm, szerokość - min. 1200 mm, wysokość 

min. 1000 mm; dopuszcza się zabudowę tunelową do 30% części ładunkowej o wymiarach: szerokość min. 

750 mm, wysokość min. 750 mm (zabudowa tunelowa umieszczona centralnie w środku części trumiennej), 

- w części trumiennej zamontowane co najmniej 2 zamykane schowki do przechowywania środków 

dezynfekujących i odzieży ochronnej, 

- oświetlenie wielopunktowe (min. 6 punktów), w tym podsufitowe (min. 4 szt.) i na ściance działowej (min. 2 

szt.), halogenowe z wyłącznikiem znajdującym się w kabinie kierowcy (dopuszcza się oświetlenie w postaci 

listw LED, w tym min. 2 listwy w części podsufitowej o długości min. 0,5 m), 

c) opis pozostałych wymagań: 

- dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego >>SuPeKom<< Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów, 
- ornamenty na szyby boczne oraz oznakowanie pojazdu: na drzwiach bocznych napis firmowy: Sulechowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne >>SuPeKom<< Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 24 

45, na bokach w części tylnej napis: Usługi pogrzebowe (rodzaj czcionki, wielkość, kolorystyka i 

rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia), 

- na okres letni opony z felgami ze stopów lekkich (alufelgi), pięcioramienne, na okres zimowy drugi komplet 

opon z felgami stalowymi i kołpakami - min. 17, koło zapasowe standardowe, 

- wyposażenie standardowe pojazdu, tj. podnośnik, komplet kluczy fabrycznych, w tym, m.in. klucz do kół, 

gaśnica umieszczona w kabinie kierowcy, apteczka, odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, 

- posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania kompletnego samochodu 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji  

i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322), w tym m. in. świadectwo 

homologacji lub inny równoważny dokument pozwalający na zarejestrowanie pojazdu, kartę pojazdu, certyfikat 

potwierdzający spełnienie normy emisji spalin Euro 5, atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający 

spełnienie wymogów sanitarnych dopuszczających używanie pojazdu do przewozu zwłok zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz 

zwłok i szczątków ludzkich, 

- instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w języku polskim (m.in. instrukcja eksploatacji samochodu, 

instrukcja obsługi zawierająca co najmniej charakterystykę techniczną urządzenia, książeczka przeglądów, 

zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych), książki gwarancyjne pojazdu i zainstalowanego sprzętu, 

książkę przeglądów serwisowych, 

- bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, 

eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu, 

- udzielenie 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów; okres gwarancji 

rozpocznie się z dniem rejestracji samochodu, 

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu bazowego w Autoryzowanej Stacji 

Obsługi oferowanego samochodu w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy ulicy 

Poznańskiej 18 w Sulechowie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na zabudowę pogrzebową w 

zakładzie, który dokona zabudowy (Wykonawca złoży jako załącznik do oferty oświadczenie, że dla 

zaproponowanego przez Oferenta samochodu bazowego Autoryzowana Stacja Obsługi znajduje się w 

odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego podając nazwę, adres i dane kontaktowe zaproponowanej 

stacji oraz złoży oświadczenie o miejscu serwisowania wykonanej zabudowy pogrzebowej podając nazwę, 

adres i dane kontaktowe wskazanego miejsca). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla zaproponowanego samochodu: 
3.1 Okres gwarancji ustala się na 24 miesiące na cały samochód bez limitu kilometrów; okres gwarancji 

rozpocznie się z dniem rejestracji samochodu. W przypadku dostarczenia samochodu niespełniającego 

wszystkich wymagań określonych w punkcie 3.1. okres gwarancji wydłuża się o czas, który będzie niezbędny 

do spełnienia brakujących wymagań. Dokumentem określającym stan faktyczny dostarczonego samochodu 

będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisany przez strony protokół zdawczo-

odbiorczy bez zastrzeżeń będzie podstawą do dokonania płatności za przedmiot zamówienia zgodnie z 

punktem 11 niniejszej specyfikacji. Zamawiający ma prawo do odmowy odbioru samochodu w przypadku 

istotnych braków w wyposażeniu samochodu, w szczególności wymienionych w pkt 3.1. a) i b). 
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3.2 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych 

wad dostarczonego samochodu oraz wad urządzeń i materiałów. Autoryzowana Stacja Obsługi oferowanego 

samochodu winna znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9. 

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: Zakończenie: 31.05.2012. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium 

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 
o Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP oraz złoży oświadczenie, że dla zaproponowanego samochodu Autoryzowana 

Stacja Obsługi znajduje się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego usytuowanej przy 

ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie podając nazwę, adres i dane kontaktowe zaproponowanej stacji 

oraz złoży oświadczenie o miejscu serwisowania wykonanej zabudowy pogrzebowej podając nazwę, 

adres i dane kontaktowe wskazanego miejsca. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP 

 
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 
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• 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: 

• 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  

• 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI 
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• próbki, opisy lub fotografie  
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III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Oferta Wykonawcy.  

2. Dane Wykonawcy.  

3. Zaakceptowany projekt umowy. 

4. Specyfikacja techniczna pojazdu z wyszczególnieniem wszystkich warunków minimalnych podanych przez 

Zamawiającego potwierdzającą spełnienie tych warunków wraz z podaniem marki pojazdu, typu, producenta, 

oraz wszystkich podstawowych danych samochodu.  

5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - 

prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 8.6 SIWZ, dla wybranego przedstawiciela do 

reprezentowania ich w postępowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP.  

6 W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną lub w przypadku gdy osoba fizyczna jest jednym z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

7 Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki 

cywilnej, umowy konsorcjum itp.). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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 
Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień w następujących przypadkach:  

1. gdy zmianie ulegnie nazwa i/lub siedziba którejkolwiek ze stron - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu 

do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto nazwy i/lub siedziby,  

2. gdy zmianie ulegną przedstawiciele stron - zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten 

sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto danych przedstawiciela którejkolwiek ze stron,  

3. gdy zmianie ulegnie Wykonawca dostaw (np.: w związku z przejęciem jednego Wykonawcy przez drugiego) 

- zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto 

nazwy Wykonawcy,  

4. gdy zmiana dotyczy zlecenia prac podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w 

tym zakresie wymagać będzie podpisania aneksu do umowy i możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca 

nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub 

zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a 

docelowo zechce dokonać zmian tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; zmiana umowy dotycząca 

zlecenia prac podwykonawcom, jest dopuszczalna, gdy przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości 

usług stanowiących przedmiot zamówienia, do uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji 

przedmiotu umowy, względnie wskazana jest z uwagi na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,  

5. gdy zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia stawka podatku od towarów i usług VAT 

- zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegnie stawka podatku VAT i 

kwota wynagrodzenia brutto 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://supekom.bip.sulechow.pl sekcja: Zamówienia publiczne / wg ustawy PZP / 2012 
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpłatnie - do pobrania ze 

strony internetowej Zamawiającego.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2012 

godzina 10:00, miejsce: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne »SuPeKom« Sp. z o.o., ul. Poznańska 18, 

66-100 Sulechów, II piętro, pokój nr 23 (sekretariat). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 11.01.2012 roku 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: ……………………………. 
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