Sobótka: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH
Numer ogłoszenia: 234105 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych "HADLUX" Sp. z o.o. , ul. Warszawska 4, 55050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 71 3162335, 3903760, faks 71 3903093.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.hadlux.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO
DO PRAC KOMUNALNYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem
postępowania jest dostawa ciągnika rolniczego przeznaczonego do prac komunalnych, Wspólny
Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2 Ciągniki - spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego
do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o
ruchu drogowym. 3.1.1. Parametry techniczne ciągnika: 3.1.1.1. Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy,
rok produkcji 2010, 3.1.1.2. Silnik wysokoprężny, pojemność min 4300 cm3, 3.1.1.3. Moc
znamionowa silnika od 100 KM w zwyż, 3.1.1.4. Moment obrotowym min 400 Nm, 3.1.1.5. Silnik
chłodzony cieczą, 3.1.1.6. Poziom emisji spalin minimum Euro III (min. Tier 3), 3.1.1.7. Filtr
powietrza z czujnikiem zanieczyszczenia, 3.1.1.8. Kabina komfortowa, ogrzewana, klimatyzowana,
dwudrzwiowa, 3.1.1.9. Reflektory robocze przednie i tylne w dachu, 3.1.1.10. Szyberdach szklany z
roletą przeciwsłoneczną, 3.1.1.11. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, 3.1.1.12. Kabina
wyposażona w siedzenie dla pasażera, 3.1.1.13. Układ kierowniczy hydrostatyczny, 3.1.1.14. Tylna
szyba uchylna, 3.1.1.15. Blokada mechanizmu różnicowego przód/tył załączana elektrohydraulicznie
przyciskiem, 3.1.1.16. Zbiornik paliwa minimum 110 l, 3.1.1.17. Napęd 4x4 załączany
elektrohydraulicznie przyciskiem, 3.1.1.18. Zaczep tylny mechaniczny szybkiej regulacji, 3.1.1.19.
Zaczep dolny rolniczy i Hitch (do przyczep jednoosiowych), 3.1.1.20. Tylny trzypunktowy układ
zawieszenia kat. 2 z ramionami hakowymi, udźwig min. 3650 kg, 3.1.1.21. WOM tylny 540/1000
obr/min. (dwie prędkości obrotu wału), 3.1.1.22. Przedni trzypunktowy układ zawieszenia kat. 2,
udźwig min 1500 kg, 3.1.1.23. Minimum jedna para wyjść hydraulicznych z przodu (osobny
rozdzielacz w kabinie), 3.1.1.24. Skrzynia przekładniowa synchronizowana 12 biegów do przodu, 12
biegów do tyłu z rewersem mechanicznym, 3.1.1.25. Koła tylne regulowane dla opon o rozmiarze min.
420/85R 34, 3.1.1.26. Koła przednie regulowane dla opon o rozmiarze min 340/85R24, 3.1.1.27.
Błotniki na kołach tylnych i przednich (obejmujące całą szerokość koła), 3.1.1.28. Wydajność pompy
hydraulicznej minimum 52 l/min. I w wzwyż, 3.1.1.29. Ciśnienie układu hydraulicznego minimum 20
MPa, 3.1.1.30. Minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z szybkozłączami hydraulicznymi z tyłu,
3.1.1.31. Instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa, 3.1.1.32. Układ hamulcowy roboczy
sterowany hydraulicznie, tarcze mokre, 3.1.1.33. Układ hamulcowy postojowy mechaniczny, 3.1.1.34.
Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego (kogut obrotowy), 3.1.1.35. Dodatkowe obciążniki

tylnej osi i z przodu walizkowe z mocowaniem (do wykorzystania po demontażu przedniego
podnośnika), 3.1.1.36. Kolor ciągnika - wyróżniający, 3.1.1.37. Wszystkie zamki zamykane na
kluczyk (dwa komplety kluczy), 3.1.1.38. Wyposażenie dodatkowe: a. Skrzynka na narzędzia, b.
Trójkąt wyróżniający zamontowany trwale na ciągniku, c. Trójkąt ostrzegawczy, d. Zestaw narzędzi
podręcznych, e. Apteczka, f. Przewód do pompowania kół minimum 12 mb, 3.1.2. Pozostałe
wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia: 3.1.2.1. Wymagana gwarancja
minimum od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia: a. 36 miesięcy na układ
napędowy i układ hydrauliczny, b. 24 miesiące lub 1500 mth na silnik, c. 12 miesięcy na osprzęt
silnika wraz z wyposażeniem ciągnika, 3.1.2.2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maksymalnie 50
km od siedziby Zamawiającego, 3.1.2.3. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy
gwarancyjnej, w szczególności związane z dojazdem serwisanta jak również koszty wszelkich
materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych podlegających
naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca, 3.1.2.4. W okresie gwarancyjnym koszty przyjazdu serwisu
gwarancyjnego do przeglądów gwarancyjnych wraz z materiałami ponosi Zamawiający, 3.1.2.5.
Podjęcie naprawy gwarancyjnej ciągnika musi wynosić maksymalnie 48 godzin (dwa dni robocze) od
chwili zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a długotrwałe techniczne naprawy winny być dokonane
w terminie uzgodnionym przez obie strony, 3.1.2.6. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii
(w okresie gwarancyjnym) w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy
zastępczy ciągnik na koszt własny, 3.1.2.7. Wykonawca dokona szkolenia w zakresie eksploatacji i
obsługi ciągnika w siedzibie Zamawiającego dwóch uprawnionych kierowców wskazanych przez
Zamawiającego z odnotowaniem w protokole przekazania o przeszkoleniu z imienia i nazwiska,
3.1.2.8. Wykonawca przekaże dokumentację techniczną obsługi sprzętu (DTR) w języku polskim w
dwóch oryginalnych fabrycznych egzemplarzach, 3.1.2.9. Ciągnik winien być bezwypadkowy,
nieposiadający śladów korozji, wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych, 3.1.2.10. Ciągnik musi
posiadać wszystkie dokumenty umożliwiające jego rejestrację: a. Dokumenty umożliwiające
rejestrację na dwa miejsca siedzące tj. kierowca i pasażer, b. Homologacja, 3.1.2.11. Zamawiający
wymaga by dostawca zapewnił: a. Dostępność części zamiennych w okresie gwarancyjnym i po, b.
Bezpłatna dostawa ciągnika do siedziby zamawiającego, c. Przedstawienie min 1 referencji
/potwierdzenia dostawy/ na dostawę ciągnika spełniającego wymienione parametry sprzedanego w
przeciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia przedmiotowego przetargu. 3.2. Przedmiot zamówienia
wymieniony w pkt. 3.1 określa załącznik nr 1 do umowy - specyfikacja techniczna przedmiotu
zamówienia - Załącznik nr 4 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa do udzielania zamówienia
uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości do 30 % wartości zamówienia
podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.
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:
15.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości: 6.000,- PLN. 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
8.2.1. Pieniądzu, 8.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3.
Gwarancjach bankowych, 8.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. Poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.), 8.2.6. Gwarancja
i poręczenia winny zawierać bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty poręczonego wadium na żądanie
zamawiającego. 8.3. Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 08.09.2010 roku do
godz. 10.00. 8.4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
numer: 40 9574 1015 2003 0200 0376 0001 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich,
Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: wadium przetargowe dostawa ciągnika
rolniczego przeznaczonego do prac komunalnych). Wadium wniesione w innej formie należy załączyć
do oferty. 8.5. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8.2.1.- 8.2.5. SIWZ musi być
zdeponowane w oryginale u Głównego Księgowego ZUK HADLUX Sp. z o. o. przed terminem
składania ofert, a kserokopię z adnotacją i podpisem Głównego Księgowego o wpłynięciu wadium
oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć, jako załącznik do
oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji
wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał
gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Głównemu Księgowemu ZUK
HADLUX Sp. z o. o. a jego ksero z adnotacją i podpisem Głównego Księgowego o przyjęciu wadium
zostanie przesłane wykonawcy pocztą, 8.6. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie
uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy, 8.7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z
regulacjami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
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
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia
warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie
spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załączonego do oferty. Ocena spełnienia
warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełnienia
warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie
spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena
spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie
spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia tj. posiadać dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w
wysokości nie mniejszej niż: 100.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku
zostanie dokonana wg formuły 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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
 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
oszczędnościowo-kredytowej, 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



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał 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



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



opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę
dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu
potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

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
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj.: 1.1. W przypadku zmiany osób realizujących
zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, 1.2. Gdy zmianie
uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 1.3. Ograniczenia zakresu prac
objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części
zamówienia, 1.4. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza
zmianę wartości umowy, 1.5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie
wartości zamówienia, 1.6. Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie
terminu wykonania w następujących wypadkach: 1.6.1. Zmiany spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od
typowych, uniemożliwiające dostawę, 1.6.2. Epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy
lokalne lub państwowe, strajkiem lub stanem wyjątkowym, 1.6.3. Inne przyczyny zewnętrzne
niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością dostawy, 1.6.4. Działania
siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu
niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i

których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią, 2. W
przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 termin zakończenia
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.hadlux.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZUK HADLUX Sp.
z o.o., ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.09.2010 godzina 10:00, miejsce: ZUK HADLUX Sp. z o.o., ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka.
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

