
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia:
www.skarszewy.pl

Skarszewy: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku na działce nr 
222/1 obręb 2 przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach na Dzienny Dom Pobytu Senior - 
WIGOR w Skarszewach
Numer ogłoszenia: 254622 - 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarszewy , Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, woj. 
pomorskie, tel. 058 5882201 w. 23, faks 058 5882651.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarszewy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania 
wraz z przebudową budynku na działce nr 222/1 obręb 2 przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach 
na Dzienny Dom Pobytu Senior - WIGOR w Skarszewach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach 
przedmiotu zamówienia należy wykonać w szczególności: 1) Powierzchnia użytkowa części 
objętej przebudową wynosi 247,06 m2. 2) Prace ogólnobudowlane obejmują wykonanie: a) 
roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku - ścianki działowe; b) wykucia otworów drzwiowych 
w ścianach konstrukcyjnych; c) roboty fundamentowe pod podjazd dla niepełnosprawnych; d)
roboty murowe wewnątrz budynku - ścianki działowe; e) roboty podłogowe i posadzkarskie; 
f) roboty wykończeniowe; g) wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych; h) wykonanie 
schodów zewnętrznych; i) wykonanie okładziny schodów zewnętrznych; j) roboty 
porządkowe. 3) Prace instalacji elektrycznych obejmują wykonanie: a) tablice rozdzielcze; b) 
instalacji WLZ -tu; c) instalacji oświetleniowej; d) instalacji gniazd wtyczkowych 230 V; e) 
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instalacji siłowej 400 V; f) instalacji teletechnicznej; g) instalacji odgromowej; h) instalacji 
ochrony od porażeń elektrycznych; i) instalacji odgromowej. 4) Prace instalacji sanitarnych 
obejmuje wykonanie: a) instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej; b) instalacji wody 
hydrantowej; c) instalacji kanalizacji sanitarnych; d) instalacji centralnego ogrzewania. Opis 
przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja techniczna, tj.: dokumentacja 
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar 
robót jako element poglądowy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych we wzorze umowy warunkach. 
Strony zgodnie postanawiają, iż w razie wątpliwości co do zakresu robót objętych ofertą 
obowiązującym Strony dokumentem jest dokumentacja techniczno - projektowa i przyjęte w 
niej rozwiązania (ilościowe i jakościowe). W razie powstania takich wątpliwości Wykonawca
zobowiązany jest wykonać zakres zgodny z dokumentacją projektową a także wszelkie prace 
nieobjęte lub niewynikające wprost z dokumentacji projektowej ale niezbędne dla 
zapewnienia poprawności, trwałości i bezpieczeństwa wykonywanych prac..

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.21-2.

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: Okres w 
dniach: 30.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8000,00 zł

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
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o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 robotę 
budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie remoncie lub 
modernizacji budynku (budynków) o wartości nie mniejszej niż 490.000 zł 
brutto każda. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać 
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 
dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki 
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału 
innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który 
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zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada 
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 
dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki 
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału 
innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem 
odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca, na 
funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, która spełnia następujące 
wymagania: Kierownik robót: - posiada minimum 2 letnie doświadczenie przy 
kierowaniu robotami budowlanymi. oraz - posiada uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać 
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 
dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki 
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału 
innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada 
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 
dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki 
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału 
innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

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:

 wykaz  robót  budowlanych  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,
wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  z
załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy
roboty  te  zostały wykonane  w sposób należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 określenie  robót  budowlanych,  których  dotyczy  obowiązek  wskazania  przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach
budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych  nienależycie
Za najważniejsze roboty,  co, do których należy przedstawić dowody,  uznaje się
roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 8 IDW. W
przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane
wskazane  w  wykazie,  o  którym  mowa  powyżej,  zostały  wcześniej  wykonane,
Wykonawca  nie  ma  obowiązku  przedkładania  dowodów,  o  których  mowa
powyżej.;
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 wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w
szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  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;

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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 24 ust. 2a Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o 
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udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 80
 2 - Termin realizacji - 20

IV.2.2) 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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

Z zastrzeżeniem ust. 2 zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach 
i na następujących warunkach: 1) w przypadku wystąpienia po zawarciu umowy siły wyższej,
przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec 
łączącej Strony więzi prawnej tzn.: a)o charakterze niezależnym od Stron, b)którego Strony 
nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu 
Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d)której nie można 
przypisać drugiej Stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w 
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; W takim przypadku 
zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, sposób wykonania , parametry techniczne 
robót lub technologia wykonania zamówienia. zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 
świadczenia Stron; W takim przypadku zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, 
sposób wykonania, parametry techniczne robót lub technologia wykonania zamówienia; 
wykonania robót zamiennych na warunkach jak w niniejszej Umowie, w takim przypadku 
zmianie może ulec: sposób wykonania, parametry techniczne robót lub technologia 
wykonania zamówienia; wystąpienie istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej 
koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie 
wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu 
realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio: sposób wykonania, parametry techniczne robót lub 
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technologia wykonania zamówienia oraz termin realizacji zamówienia; gdy zaistnieje inna, 
niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w 
zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu wykonania, parametrów technicznych robót 
lub technologii wykonania zamówienia; w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z 
części robót (roboty zaniechane) zgodnie z § 3 ust 4 wzoru Umowy dopuszcza się 
ograniczenie zakresu robót oraz stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy na 
zasadach jak w § 3 ust 4 we wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Zmiana umowy może zostać zainicjowana przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego na podstawie: a) wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego wraz z opisem 
zmian, ich uzasadnieniem oraz wpływem na warunki umowy; b) wniosku Zamawiającego do 
Wykonawcy o propozycję zmian wraz z uzasadnieniem oraz opisem wpływu na warunki 
umowy. Każda zmiana umowy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.skarszewy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Miejski w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, pokój nr 20..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 13.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 
18, 83-250 Skarszewy, w sekretariacie pokój nr 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: Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego SeniorWIGOR na lata 2015 - 2020..

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
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