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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Murów , ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, woj. opolskie, tel. 0-77 

4214034, faks 0-77 4214032. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.murow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi: Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Sporządzenie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym poszczególnymi uchwałami Rady 

Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012r. dla miejscowości Murów (Uchwała Rady Gminy Nr XV/94/2012), 

Stare Budkowice (Uchwała Rady Gminy Nr XV/96/2012) i Zagwiździe (Uchwała Rady Gminy Nr 

XV/95/2012) w obrębie ich granic zgodnie z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu 

Przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr. 80, poz. 717 z póź. zm), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z 2003 r. Nr 164 poz. 1587) oraz zgodnie z uchwałą Nr 

XVIII /55/2011 Rady Gminy Murów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIII/84/2000 Rady Gminy w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Murów Obszar objęty granicami administracyjnymi wsi wynosi ok. 1030 ha w 

tym: - Murów ( o powierzchni 384,00 ha); - Stare Budkowice ( o powierzchni 387ha); - Zagwiździe ( o 

powierzchni 259ha). W granicach administracyjnych gminy Murów łączna powierzchnia terenów, dla 

których obowiązują ustalenia planu miejscowego wynosi 12,5 ha, co stanowi zaledwie 0,08% 

powierzchni gminy. Na terenie gminy Murów występują obszary objęte ochroną (m.in. zabytki, 

Stobrawski Park Krajobrazowy). Gmina Murów dysponuje opracowaniem ekofizjograficznym dla 

obszaru gminy, które sporządzone zostało na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Murów. Wymagania techniczne: Zakres zamówienia: 

merytoryczne i techniczne opracowanie projektu planu. a) Sporządzenie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe w formie 

projektu uchwały wraz z wymagalnymi załącznikami, w tym załącznikiem graficznym - rysunkiem 

planu w skali 1:1000, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 



zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), oraz przepisami innych ustaw 

związanych z problematyką planowania przestrzennego oraz zgodnie z projektem umowy. b) 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym: sporządzenie prognozy 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze, o której mowa w art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

spełniającej wymogi przepisów szczególnych co do formy i zakresu prognozy, w ilości koniecznej do 

uzyskania uzgodnień + egzemplarz dla Zamawiającego. c) Sporządzenie prognozy skutków 

finansowych uchwalenia planu miejscowego, o której mowa w art. 17 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględniając wymagania rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587). d) Udział w 

czynnościach związanych z sporządzeniem projektu planu miejscowego, udział w spotkaniach 

merytorycznych w siedzibie Zamawiającego dot. przedmiotu wykonywanych prac, czynny udział w 

dyskusji publicznej podczas wyłoŜenia projektów do publicznego wglądu, w razie potrzeby udział w 

spotkaniu z Radą Gminy, posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, projekt 

planu do wyłoŜenia do publicznego wglądu wyłącznie w wersji barwnej e) Czynny udział w dyskusji 

publicznej, a takŜe sesjach Rady Gminy, na których będą rozpatrywane sprawy przedmiotowego 

planu. f) Czynny udział w analizie i rozpatrywaniu wniosków, o których mowa w art. 17 pkt 12 cyt. 

ustawy. g) Przygotowanie i zredagowanie projektów wszystkich ogłoszeń, obwieszczeń, pism i 

odpowiednich dokumentów związanych z trybem formalno - prawnym (sporządzania, uzgadniania i 

opiniowania projektu planu i prognozy). h) Uzyskanie opinii i uzgodnień dotyczących projektu planu, 

zgodnie z art. 17 pkt 6a i 6b cyt. ustawy. Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne 

uzgodnienie projektu planu przez właściwe organy, w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji 

przedmiotu zamówienia, projekt planu w wersji papierowej i elektronicznej i) W razie potrzeb - 

przygotowanie wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na terenach, 

które tego wymagają. j) Wprowadzenie zmian do projektu planu, o których mowa w art. 17 pkt 9 cyt. 

ustawy. k) Analiza wydanych decyzji administracyjnych (w tym decyzji o warunkach zabudowy) w celu 

ustalenia ich zgodności z projektem planu i stwierdzenia konieczności wygaśnięcia decyzji, zgodnie z 

art. 65 cyt. ustawy. l) Sporządzenie dokumentacji prac planistycznych, o której mowa w §12 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1587 z 2003 r.) m) 

Zakończenie czynności formalno-prawnych związanych z opracowaniem planu wraz z 

wprowadzeniem zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag i wniosków złoŜonych do 

projektu planu. n) Projekt planu wykonany zostanie w następującej formie: - Część tekstowa - w formie 

uchwały w formacie Word, PDF i w standardzie Edytora Aktów Prawnych XML; - Część graficzna - w 

formie map w skali 1:1000 zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i odpowiednich 

przepisów wykonawczych oraz w formacie PDF i wektorowym DWG lub DXF na nośnikach 

elektronicznych do odczytu i wydruku Wymagania uŜytkowe: a) Opracowanie projektu planu 

miejscowego winno nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z 

ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 

80, poz. 717, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 



sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 

z 2003 r. nr 164 poz. 1587) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2008 r. nr 25, poz. 150 tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227 z póź. zm) b) Zakres 

ustaleń planu winien spełniać wymagania określone w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. c) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia 

koncepcji planu Zamawiającemu przed przekazaniem projektu planu do zaopiniowania przez Gminną 

Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, wersja elektroniczna i papierowa d) Wykonawca 

zamówienia zobowiązany jest do przygotowania projektów korespondencji, wykazów i innych 

dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowania projektu planu miejscowego i 

przekazywania ich Zamawiającemu. e) Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne 

uzgodnienie projektu planu przez właściwe organy, w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji 

przedmiotu zamówienia. f) Zamawiającemu naleŜy przekazać 1 egz. planu w wersji cyfrowej i 1 egz. 

planu w wersji papierowej - barwnej w nawiązaniu do pkt 2n. g) Wykonawca zamówienia zobowiązany 

jest do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do wykorzystania ich w realizacji planu. h) 

Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji planistycznej celem 

przedłoŜenia wojewodzie do oceny zgodności z prawem, a w razie konieczności ponowienia 

procedury (w całości lub części), i ewentualnie do ponownego udziału w procedurze. i) Przedmiot 

zamówienia obejmuje równieŜ pozyskanie podkładów mapowych i materiałów geodezyjnych dla 

opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Murów, Stare 

Budkowice i Zagwiździa.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.41.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 17. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki ( w przypadku wspólnego ubiegania 

się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia , oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie): wykaŜą, Ŝe w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 



prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługi o charakterze i 

złoŜoności podobnej do przedmiotu zamówienia : tj. minimum dwie usługi polegające na 

opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 

obszarze wiejskim , o powierzchni minimum 500ha kaŜda, z podaniem ich rodzaju i wartości 

brutto, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi 

te zostały wykonane naleŜycie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca 

wykaŜe, Ŝe wykonał prace planistyczne dla jednego lub kilku obrębów jako jedno zadanie 

objęte zamówieniem o łącznej powierzchni minimum 500ha. Zamawiający sprawdzi 

kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według 

zasady spełnia/ nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i 

dokumentów. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki ( w przypadku wspólnego ubiegania 

się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniany będzie ich łączny porencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacie): 

wykaŜą się osobą zdolną do wykonania zamówienia: dysponowaniem wykwalifikowaną 

osobą , która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnej za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji 

zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez 

niego czynności, oraz informacjio podstawie dysponowania tą osobą; Wykonawca winien 

dysponować osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymująca się 

kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem odpowiednim do stanowiska jakie jej zostanie 

powierzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą: Głównego projektanta 

planu posiadającego uprawnienia w specjalności urbanistycznej zgodnie z art. 2 ust. 3 oraz 

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, 

inŜynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm./ 

Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów i oświadczeń, a następnie dokona 

sprawdzenia spełnienia kompletność dokumentów i oświadczeń a następnie dokona 

sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/ nie spełnia, co musi wynikać 

jednoznacznie z treści złoŜonych oświadczeń i dokumentów. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

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

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie  



• 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 dla wykonania 

zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. stosowne pełnomocnictwo w przypadku gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 2, W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , dokument ustanawiający Pełnomocnika do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

3. pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 17 SIWZ. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonywania niektórych 

zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. 

Zamawiający, przewiduje równieŜ następujące moŜliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy 

oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: 1) W wypadku wszystkich zmian obiektywnie, 

ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez 

strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania naleŜytej staranności, 2) 

W przypadku uwzględnienia zgłoszonych uwag w trakcie wyłoŜenia do publicznego wglądu projektu 

planu i konieczności wprowadzenia zmian do projektu planu oraz dokonania dodatkowych uzgodnień i 

ewentualnie ponownego wyłoŜenia do publicznego wglądu termin zgłoszenia projektu planu do 

zatwierdzenia moŜe zostać przedłuŜony o czas niezbędny do przeprowadzenia w/w procedur 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./ 3) W przypadku pozyskania zgód na 

przeznaczenie gruntów rolnych lub leśnych na cele niewolne i nieleśne zgodnie z ustawą o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, termin zgłoszenia do zatwierdzenia moŜe być przesunięty do czasu 

uzyskania stosownych zgód, 4) JeŜeli na skutek zmiany przepisów prawnych, które regulują tryb i 

sposób opracowania miejscowego, będzie wymagane sporządzenie dodatkowych dokumentów ( 

opracowań), niezbędnych do uchwalenia miejscowego planu oraz gdy w toku uzgadniania 

dokumentacji wyniknie konieczność sporządzenia dodatkowych dokumentów ( opracowań), 

niezbędnych do uchwalenia miejscowego planu, Wykonawca ma prawo domagać się od 

Zamawiającego zmiany terminu wykonania umowy, 5) zmiany personalnej osób uprawnionych do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych z branŜ wymaganych przez Zamawiającego, która 

moŜe nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na Ŝądanie 

Zamawiającego wskazując powody i konieczność takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we 

wniosku kandydat na powyŜsze stanowiska musi spełnić odpowiednio warunki udziału w niniejszym 

postępowaniu, zgodnie z SIWZ pkt. 5.1.3). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.murow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd gminy w 

Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 19 nieodpłatnie. Na wniosek Wykonawcy 

Zamawiający prześle specyfikację pocztą wówczas pobierze tylko koszty przesyłki.. 

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

10.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 

10 / sekretariat/ .. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 



zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 


