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Samodzielny Publiczny Miejski 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 

ul Floris 16, 32-700 Bochnia 
   tel.:  14 612 44 67, fax:  14 611 63 11 

e-mail: spmzoz@bochnia.pl 
www.przychodnia-floris.pl 

 

 

 
 

                                             
WARUNKI ZAMÓWIENIA 

( WZ ) 
 
 

                           na wykonanie  robót budowlanych  pn.  
 

 
Modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych z adaptacją toalet dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych w budynku SPMZOZ w Bochni 

 
 
 

Znak postępowania :      

01/ZP/SPMZOZ/2019 

 
 
 
 

 
Podstawa prawna: 
 

Regulamin udzielania zamówie ń  publicznych o warto ści nieprzekraczaj ącej kwoty wskazanej w art. 4  
pkt. 8 ustawy Prawo zamówie ń publicznych – Zał ącznik Nr 1 do Zarz ądzenia Nr 16 /2018/ZP Kierownika 

SPMZOZ w Bochni z dnia 17 grudnia 2018 r.    
 
 
 
 

 
                                                                   ZATWIERDZAM: 

Bochnia, dnia 26 – 02 -  2019 r. 
 
 
 
 
                                                                                     Kierownik SPMZOZ w Bochni 
                                                                                             lek. dent . Agnieszka KUBAS  
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            INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 

 
 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 marca 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych i jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16 /2018/ZP Kierownika SPMZOZ w Bochni z 
dnia 17 grudnia 2018 r.    

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści specyfikacji Warunków 
Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, jednakże  przed upływem terminu do 
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 
niezwłocznie  udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.  

3. Zamawiający  ma  prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego na podstawie § 7 
wymienionego Regulaminu w każdym przypadku, w każdym czasie i na każdym etapie 
postępowania, bez podania przyczyn. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści warunków zamówienia ( WZ )  przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w 
postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach 
informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. 

5. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z 
przygotowaniem i złożeniem  oferty przez Oferenta, 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty, przeprowadzić wizję lokalną po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (Tel. 662 632 847 w godz. 9:00 – 12:00 )  w 
celu  uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 
należytego wykonania zamówienia, w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i 
poprawności dokumentacji przetargowej 

9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień dodatkowych, na podstawie protokołu 
konieczności, w przypadku zaistnienia okoliczności i prac, których nie można było przewidzieć 
na etapie opracowywania dokumentacji technicznej oraz przedmiaru robót  

10. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z   
przygotowaniem i złożeniem  oferty przez Oferenta. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki na wniosek Wykonawcy. 
12. Zamawiający wymaga: 

1) prowadzenia prac  bez zakłócania kontaktów międzyludzkich, 
2) utrzymania ładu i porządku w celu ograniczenia utrudnień dla pacjentów oraz zapewnienie 

odpowiedniego zabezpieczania posadzek przed uszkodzeniem w rejonie prowadzenia prac  
3) przy używaniu  windy osobowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej czystość dla 

pacjentów  
4) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji prac  i przestrzegania przepisów BHP na 

terenie robót 
5) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, 
6) Zamawiający wymaga aby niektóre prace objęte umową były realizowane w godzinach 

wieczorno-nocnych tj. ( w godz. 18:00 – 6:00 ) oraz w dni wolne od pracy. Jest to 
podyktowane zapewnieniem odpowiednich warunków funkcjonowania gabinetów lekarskich  
w czasie udzielania porad medycznych w szczególności dotyczy to hałasu i zapylenia.  

13. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
14. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
15. Zamawiający informuje, ze jeżeli treść złożonej oferty nie odpowiada treści niniejszych 

Warunków Zamówienia - WZ, to taka oferta będzie odrzucona 
16. Nie przewiduje się środków ochrony prawnej Wykonawców uczestniczących w niniejszym 

postępowaniu na podstawie wymienionego Regulaminu. 
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DZIAŁ 1.      DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej  

                             32-700 Bochnia ul. Floris 16 

 

2. Telefon – 14-612-29-21; 14-611-70-28 ;                                                                                                   
Fax – 14-611-63-11 do korespondencji w sprawie zamówienia,                                                            

 

      email: spmzoz@bochnia.pl 

3. Adres strony internetowej: www.przychodnia-floris.pl 

 

4.     Godziny urzędowania ( pracy ) :     od  800     do  1500 w dni robocze 
 

5. Znak postępowania: 01/ZP/SPMZOZ/2019 
 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
 
DZIAŁ 2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia o wartości wyższej od kwoty 12 000 euro -        

§ 3 ust. 4 pk. 3  Regulaminu udzielania zamówień publicznych - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 
16 /2018/ZP Kierownika SPMZOZ w Bochni z dnia 17 grudnia 2018 r.   

 
DZIAŁ 3.      OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 
 
1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na  MODERNIZACJI 

ISTNIEJACYCH POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Z ADAPTACJĄ TOALET DLA POTRZEB OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU SPMZOZ W BOCHNI przy ul. Floris 16. 

    Kod przedmiotu zamówienia: zgodny z Wspólnym Słownikiem Zamówień  
    CPV :  
       45.11.00.00-1;  45.11.12.20-6; 45.00.00.00-7; 45.45.30.00-7; 45-33-11-00-7;  
       45.33.22.00-5;  45.33.23.00-6; 45.33.24.00-7; 45.31.11.00-1; 45.31.73.00-5; 
       45.31.12.00-2   
                  -  Roboty budowlane remontowe i renowacyjne 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:   
1) Załączniki o numerach od 4 do 21 są załącznikami do WZ 
2) Specyfikacja techniczna – zawarta jest w Załączniku  Nr 5 do WZ 
3) Dokumentacja techniczna  z opisami ujęta jest w  Załącznikach od Nr 6                      

do     Nr 21 do WZ 
4) Przedmiar robót określony jest w  Załączniku nr 4 do WZ.  

DZIAŁ 4.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Wymagany termin realizacji robót – 4 miesiące licząc od dnia przekazania terenu robót i 
obejmuje również czas dokonania odbioru końcowego.  

2. Ze względu na specyfikę realizacji przedmiotu zamówienia Zmawiający dopuszcza 
możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia po dwustronnym uzgodnieniu. 

3. Zamawiający wymaga aby na wykonane roboty Wykonawca udzielił co najmniej  5 lat  
gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru robót. Udzielenie gwarancji mniejszej od 
wymienionej, będzie traktowane jako niezgodną z Warunkami Zamówienia i taka oferta 
zostanie odrzucona. 

 
DZIAŁ 5.      INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ   
                     DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, złożą ofertę zawierającą następujące 
dokumenty: 
1) Wypełniony Załącznik Nr 1 do oferty  - Formularz ofertowy – wg wzoru oznaczonego jako 

Załącznik  Nr 1 do WZ 
2) Szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy opracowany na podstawie   Załącznika Nr 4  

– Przedmiary robót  -  winien by ć oznaczony jako Zał ącznik nr 2 do oferty;  
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert -  winien by ć oznaczony jako Zał ącznik Nr 3 do oferty;  

4) Zaparafowany projekt umowy jako Zał ącznik Nr 4 do oferty; - wg wzoru  oznaczonego 
jako Załącznik  Nr 3 do WZ 

5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu jako Zał ącznik Nr 5 do 
oferty, - wg wzoru  oznaczonego jako Załącznik  Nr 2 do WZ 

6) Opłaconą aktualną polisę ubezpieczenia , a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000 
złotych - oznaczoną jako Załącznik  Nr 6 do oferty. Dokument ( uwierzytelniona kopia ) 
winien być dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów lub zawierających błędy ( nie dotyczy 

formularza ofertowego oraz szczegółowego kosztorysu ofertowego ) Zamawiający wezwie do 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie chyba że oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu z innych tytułów. Nie złożenie wymaganych dokumentów 
skutkuje odrzuceniem na podstawie § 6 ust. 2 obowiązującego Regulaminu udzielania 
zamówień – oferta nie spełnia postanowień Warunków Zamówienia ( WZ ) 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w Dziale  5 ust. 1 pkt. 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 
 

DZIAŁ 6      INFORMACJA  O  SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z    
                    WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Ofertę składa się w formie pisemnej. 
2. Warunki zamówienia wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.przychodnia-floris.pl 
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.     

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed 

upływem terminu do składania ofert, zmienić treść WZ. Dokonaną w ten sposób zmianę 
niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej, na której udostępniono WZ. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w ust. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi. 

7. Zapytanie kierowane telefonicznie muszą być potwierdzone pisemnie. Brak pisemnego 
potwierdzenia  skierowanego zapytania telefonicznego nie stanowi obowiązku dla 
Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi – treść zapytania pozostaje bez odpowiedzi. 

8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
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a. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia –                                                         
Pani Jolanta Gałka - lel. 662 632 847 w godz. 9:00 – 12:00 

b. W sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia –                                              
Roman Niszczota  -  tel. 793 293 873 w dni robocze w godz. 8:00 do 11:00. 

 
 
 
DZIAŁ 7  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  
 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie   Zamawiającego 
32- 700 Bochnia, ul. Floris 22 w Sekretariacie – pok. 39,                                                        
w terminie   do dnia 15 MARCA  2019r. do godziny 10:00. 

2. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie oznaczonej czytelną pieczątką firmową 
Wykonawcy ( by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku dostarczenia 
Zamawiającemu po ustalonym terminie ) i musi zawierać napis: 

 
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej 

32-700 Bochnia, ul. Floris 16 
Oferta na wykonanie robót budowlanych pn. 

„MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Z ADAPTACJĄ 

TOALET DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU             

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  w BOCHNI” 

Oznaczenie sprawy :   01 /ZP/SPMZOZ/2019 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  15 marca   2019r. do godz. 1015 

 
3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści WZ, jeżeli dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 
5. O przedłużeniu terminu Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej. 

 
 
DZIAŁ 8   WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   
 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny – cena 100%. 
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 

cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w określonym terminie  przez Zamawiającego dodatkowych ofert. 

3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

4. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 
• Cena oferty  - C - 100 

punkty będą przyznawane według wzoru: 
                      Cena oferowana najniższa 
              C = -----------------------------  x  100 

                              Cena oferty badanej 

5. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod 
uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie 
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

           niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 
8. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcami, dotyczących złożonej oferty. 
 

 
DZIAŁ 9    ZAWARCIE UMOWY   
 

1. Z wykonawcą, który spełnia ustalone wymagania oraz zaoferuje  najkorzystniejszą cenę  brutto 
zostanie zawarta umowa realizacji robót budowlanych zgodnie z wymaganiami.  

2. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie ( listownie, 
faksem wzgl. pocztą elektroniczną ). 

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisywania umowy w formie przesłania podpisanych 

dwóch egzemplarzy umowy do Wykonawcy, który po podpisaniu prześle jeden egzemplarz na 
adres Zamawiającego 

5. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 
zakresie terminu realizacji oraz ewentualnej zmiany wartości umownej zamówienia na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia następujących  
okoliczności: 

1) W sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia – zmiany prawne po    
          stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany osobach reprezentujących strony,   
          zmiana siedziby – adresu; 

2) Wynagrodzenie ofertowe Wykonawcy, z którym została podpisana umowa,  może być 
zmienione w przypadku wprowadzenia zmian technicznych i technologicznych w 
stosunku do dokumentacji projektowej, które powodowałoby wadliwe wykonanie 
przedmiotu zamówienia ograniczając tym samym funkcjonalność korzystania z 
pomieszczeń objętych zamówieniem .  

3) Zaistnienia uzasadnionych okoliczności pociągających wykonanie zamówień 
dodatkowych, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, a których 
wykonanie będzie konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia. Wykonanie 
zamówienia dodatkowego jest uzależnione od  wykonania zamówienia podstawowego, a 
ich techniczne oddzielenie wymagałoby niewspółmiernie wysokich dodatkowych 
kosztów; 

4) Realizacja zamówień dodatkowych  będzie prowadzona na podstawie protokołu 
konieczności wraz z kalkulacją sporządzony dwustronnie. 

5) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu robót objętych 
zamówieniem dodatkowym, będzie dokonane w oparciu o protokół odbioru końcowego 
uwzględniający wartość wykonanych robót dodatkowych. 

6) Nie przewiduje się obciążania Wykonawcy za korzystanie z mediów Zamawiającego. 
7) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

8) Zmiany lub istotnej zmiany jakiegokolwiek elementu prac objętych umową                     
( stosowane wynagrodzenie kosztorysowe ) 

9) Wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 
realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji, 

10) 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 z Warunkami Zamówienia - WZ  

11) Zmiany w treści umowy będą skuteczne, jeżeli zostaną wprowadzone   z zachowaniem 
formy pisemnej i zaakceptowane przez strony umowy. 
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6. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we projekcie umowy stanowiący                    
Załącznik Nr 3 do WZ , który Wykonawca zobowiązany jest zaparafować. 

7. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z zatwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru robót i  kosztorysem 
powykonawczym. 

 
 
DZIAŁ 10     UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

1. Zamawiający  ma  prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w oparciu o 
niniejszy Regulamin, w każdym przypadku, w każdym czasie i na każdym etapie 
postępowania, bez podania przyczyn w szczególności ze względu na to, że:  

a) nie złożono żadnej oferty, nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła oferta od 
Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu. 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do kwoty ceny najkorzystniejszej oferty 

c) zostały złożone oferty o takiej samej cenie w postępowaniu, w którym jedynym 
kryterium oceny jest cena, a negocjacje nie przyniosły wskazania 
najkorzystniejszej oferty 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej 

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
wzgl. przekazania zlecenia-zamówienia w sprawie zamówienia.  

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia w formie pisemnej 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:  

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem składania ofert,  

b) złożyli oferty, w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert.  

 

   
 


