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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

o wartości poniżej 5 225 000 Euro 
(tablica ogłoszeń, strona internetowa) 

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 
 I: Zamawiający 
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra 
Skargi 10, 05-600 Grójec, Tel: +48 48 664 91 01, Fax: +48 48 664 21 81,E-mail:               
sekretariat@pcmg.pl,  NIP: 797-201-92-61 
Adres do korespondencji: 
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 05-600 Grójec, ul. 
ks. Piotra Skargi 10 /Budynek” Domont”- Zarząd PCMG I piętro/ 
II. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 
III. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona SIWZ: www.pcmg.pl,   
IV: Określenie przedmiotu oraz wartości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o 
możliwości składania ofert częściowych: 
4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty rozbiórkowe, budowlane i montażowe mające na celu 
realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji pomieszczeń po byłym Zakładzie Rehabilitacji 
PCMG umiejscowionym na IV piętrze budynku głównego szpitala G na pomieszczenia Polikliniki. 
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania oferty wariantowej. 
VI. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące o daty podpisania umowy 
VII. Warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia:  
7.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu; 
7.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
7.1.2.a.  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów -  Zamawiający nie określa szczegółowego warunku  
w tym zakresie. 
7.1.2.b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w 
tym zakresie. 
7.1.2.c. zdolności technicznej lub zawodowej: 
a)  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, 
która  będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi. 

b) posiadają wiedzę i doświadczenia zawodowe w zakresie objętym Przedmiotem zamówienia  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykażę, iż wykonał należycie w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie co najmniej trzy umowy (zamówienia), których przedmiotem każdej były roboty 
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budowlane prowadzone wewnątrz budynku, o wartości nie mniejszej niż  120.000,00 zł (słownie: sto 
dwadzieścia tysięcy złotych brutto i 00/100) każda.  

7.1.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy  
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 
7.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 
7.1.4.a. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
7.1.4.b. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
7.1.4.c. jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została 
wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców; 
7.1.4.d. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający 
rozumie również wykonawców będącymi wspólnikami spółki cywilnej. 
7.1.5.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
 7.1.5.a Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
7.1.5.b Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej „ustawa 
pzp”.  
7.1.5.c W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
7.1.5.d  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 7.1.5.e Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt.7.1.2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami lub 
 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.7.1.5. 
 PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W  ART.24 UST.5 USTAWY PZP. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający  wykluczy wykonawcę: 
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
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615) 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, 978, 
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 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 
stosownych środków dowodowych;  
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy pzp, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy pzp z:  
a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy pzp – chyba że jest 
możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania;  
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 
5;  
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw 
dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka 
możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu  
o zamówieniu.  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
-podstawa wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt.1. ustawy pzp, 
-podstawa wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt.2. ustawy pzp, 
-podstawa wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt.3. ustawy pzp, 
-podstawa wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt.4. ustawy pzp, 
-podstawa wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt.5. ustawy pzp, 
-podstawa wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt.6. ustawy pzp, 
-podstawa wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt.7. ustawy pzp, 
-podstawa wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt.8. ustawy pzp, 
VIIa. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
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7.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda od wykonawców 
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania t.j. 
Oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 
 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 
 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego,  
3) brak podstaw wykluczenia. 
7.2 Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć: 
7.2.1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a 
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do SIWZ/ treść 
informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu stanowić będzie potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w  niniejszym postępowaniu./ 
7.2.2.) Na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego należy załączyć do oferty poprawnie wypełniony formularz ofertowy. 
7.2.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/dokument złożony w oryginale lub 
notarialnie poświadczona kopia- jeżeli dotyczy/ 
7.2.4) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 
7.3. W przypadku kiedy o zamówienie ubiegają się wykonawcy wspólnie,  oświadczenie składane na 
podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – dotyczące 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do 
SIWZ - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
7.4. wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.7.2.1.).  
7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:  zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w  pkt. 7.2.1.). 
7.6.zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
 ust. 1. 
7.6.1) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawców w niniejszym postępowaniu 
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.3- 
ustawy pzp:  odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy pzp.  
7.6.2) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawców w niniejszym postępowaniu 
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art.25 ust.1 
pkt.1- ustawy pzp:   
a/ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  wraz  z  
podaniem ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane 
należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne dokumenty; 
b/ wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz  
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z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
7.7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
o której mowa w art.24 ust 1 pkt.23 ustawy pzp. Wraz z tym oświadczeniem wykonawca może złożyć 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą  do zakłócenia konkurencji  
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – oświadczenie to musi zostać 
złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej  
informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy pzp. 
7.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców 
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  
7.9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt.7.2.1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
 7.10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 7.11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 
7.12. PODWYKONAWCY: zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy pzp wykonawca może powierzyć wykonanie 
części zamówienia  podwykonawcy. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w swojej ofercie 
części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania przez podwykonawcę i  podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców /wskazać w formularzu oferty w pkt.9/ 
7.13. w zakresie nie uregulowanym niniejszą instrukcją zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. 2016 poz.1126).  
VIII. Informacje na temat wadium: 
1. warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. 
2. zamawiający określa wadium w wysokości: 14 000,00zł 
3. wadium musi być wniesione do dnia 2017.05.29 do godz. 12:00 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  
Cena – 60 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 60/ 
Okres rękojmi i gwarancji  – 40 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane 
kryterium -40/ 
X. termin składania ofert, adres na który oferty, muszą zostać wysłane, język lub języki w jakich 
muszą one być sporządzone: 
1. Oferty winny być złożone w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 w sekretariacie  
Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,  w terminie do 2017.05.29 do 
godz. 12:00. 
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
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Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane „Oferta 
przetargowa na wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących wykonania zadania 
„Przeniesienie Polikliniki PCMG do pomieszczeń po byłym Zakładzie Rehabilitacji” nie otwierać 
przed dniem 29.05.2017r. godz. 12.30” 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
XI. Termin związania z ofertą : 30 dni liczony od daty upływu terminu do składania ofert. 
XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy 
ramowej. 
XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 
internetowej, na której będą zawarte dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: Zamawiający nie zamierza zawierać ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
XIV. Informacje o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z 
adresem strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Zamawiający nie 
przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
XV. Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy 
Pzp – zamawiający nie przewiduje udzielania takich zamówień. 
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