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Kraków: Roboty budowlane polegające na wykonaniu kontynuacji prac konserwacji 

elewacji budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. 

Ludwika w Krakowie, przy ul. Strzeleckiej 2 

Numer ogłoszenia: 195843 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika , 

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4110833, 4211344, 4211186, faks 

012 4213765. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na 

wykonaniu kontynuacji prac konserwacji elewacji budynku Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, przy ul. Strzeleckiej 2. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie kontynuacji konserwacji elewacji budynku szpitala-elewacja 

północna ściana nr 1 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dziecięcym im. św. 

Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2, zgodnie z Programem Prac Remontowo 

Konserwatorskich - kompleksowy remont konserwatorski z częściowa wymianą stolarki 

okiennej i instalacji odgromowej, muru ogrodzenia z detalami tzw. małej architektury 

opracowanym przez mgr Danutę Majewską CPV: 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i 

renowacyjne 45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45.11.13.00-1 

Roboty rozbiórkowe 45.41.00.00-4 Tynkowanie 3.2. Zamówienie obejmuje: a. Roboty 

elewacyjne w tym: Oczyszczenie elementów sztukatorskich z brudu i powłok malaturowych 

gzymsy, szpalety okienne Czyszczenie powierzchni ścian budynku Uzupełnienie tynków i 

ubytków sztukatorskich detali architektonicznych Gruntowanie ścian, nałożenie gładzi 

http://www.dzieciecyszpital.pl/


 
 

renowacyjnych Wykonanie tynków szlachetnych wraz z malowaniem Roboty blacharskie b. 

Stolarka okienna w tym: wykucie z murów ościeży starych i wymiana na nową stolarki 

wyposażone w zabezpieczenia klamka z zamkiem na klucz c. Opracowanie dokumentacji 

powykonawczej d. Wykonanie planu BIOZ. 3.3. Prace będą prowadzone na: elewacji 

północnej - parter, I piętro (ściana nr 1) 3.4. Budynek przy ul. Strzeleckiej 2 wpisany do 

Rejestru Zabytków pod nr A-592 z dnia 31.12.1976r. 3.5. Działka nr 5 obręb 51 Kraków-

Śródmieście umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, budynek własność 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. 3.6. 

Zamawiający, oświadcza że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz dysponuje prawomocnym pozwoleniem konserwatorskim w zakresie objętym 

niniejszą umową. 3.7. Prace budowlane będą wykonywane pod nadzorem Małopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wykonuje funkcje organu administracji 

państwowej w zakresie ochrony zabytków. 3.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

określa: a) Program Prac Remontowo Konserwatorskich-Kompleksowy remont 

konserwatorski z częściową wymianą stolarki okiennej i instalacji odgromowej, muru 

ogrodzenia z detalami tzw. małej architektury opracowany przez Danutę Majewską b) 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. c) Przedmiar robót. d) 

Pozwolenie nr 767/08 z dnia 6.11.2008 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. e) Pozwolenie na budowę wydane przez 

Prezydenta Miasta Krakowa Decyzja nr 2851/08 z dnia 12.12.2008 3.9. Zaleca się, aby 

Wykonawca zapoznał się z miejscem planowanych robót, które są przedmiotem niniejszego 

zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także, aby uzyskał wszelkie niezbędne 

informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi 

Wykonawca. 3.10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na 

wykonany przedmiot umowy, a dokument gwarancyjny jako dokument określający 

uprawnienia i obowiązki Zamawiającego zostanie dołączony do końcowego protokołu 

odbioru wykonanych robót. 3.11. Okres obowiązywania gwarancji na wykonane roboty 

budowlane wraz z wbudowanymi materiałami wynosi 36 miesięcy. Szczegółowe warunki 

dotyczące gwarancji i rękojmi określono we wzorze umowy. 3.11. Dokument gwarancyjny, 

sporządzony na podstawie druku stanowiącego załącznik nr 5 do umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu 

odbioru końcowego. 3.12.Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w druku Formularz 

oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, jaką część (zakres) zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcom.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 16.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości 

zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.11.00-5, 45.11.13.00-1, 

45.41.00.00-4. 

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: 

23.11.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed 

upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi 1 000,00 zł. 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 późn. zm.). 8.3. Wadium wnoszone 

w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Pekao SA 06 

1240 4689 1111 0000 5143 2083 z dopiskiem: Wadium DZP.272-27/12 8.4. Wykonawca 

powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. 

Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego. 8.5. W 

przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 8.2.2-8.2.5 wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty gwarancję bądź poręczenie w następujący sposób: 

kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zszyć, zbindować lub w inny sposób 

trwale złączyć z ofertą, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w taki 

sposób aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty. 8.6. Wadium 

wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 8.6.1. być 

wystawione na Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 

31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, 8.6.2. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta 

(poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na 

pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 8.6.3. okres ważności wadium nie może być 

krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest 

dzień składania ofert. 8.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 

ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres 

banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium. 

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 

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 o SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o wykaz robót budowlanych - wzór załącznik nr 5 do SIWZ 

i dokumenty dołączone do oferty. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 

zadanie obejmujące swoim zakresem wykonanie konserwacji i rekonstrukcji 

stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i 1 

zadanie obejmujące swoim zakresem wykonanie konserwacji elewacji w 

obiektach wpisanych do rejestru zabytków o łącznej wartości zadań nie 

mniejszej niż 80 000,00 zł brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że 

roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały 

prawidłowo ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 o SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o: wykaz osób wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami - wzór załącznik nr 6 do SIWZ i oświadczenie 

wzór załącznik nr 6A do SIWZ dołączone do oferty. Wykonawca musi 

wykazać, że dysponują odpowiednią ilością osób posiadających uprawnienia 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - tj. uprawnienia wg 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U . Nr 

83 poz. 578 ze zm.) co najmniej po jednej osobie pełniącej funkcję: - 

kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającego 

min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi, - kierownika prac konserwatorskich, który winien posiadać 

odpowiednie do wykonywanego zakresu prac, wykształcenie i praktykę lub 

uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich, potwierdzone 



 
 

stosownym zaświadczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, badań oraz badań 

archeologicznych poszukiwań ukrytych i porzuconych zabytków ruchomych 

(Dz. U.nr 150, poz. 1579 z 2004 r.). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o opłaconą polisę 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 co najmniej 60 000,00 złotych. 

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: 
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

 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 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 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 



 
 

 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 

 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 



 
 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

6.6.1. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 6.6.2. Kosztorys ofertowy 

- zgodnie z przedmiarami stanowiącymi załącznikiem nr 1B do SIWZ (Uwaga! Ze względu 

na sposób rozliczania kosztorys będzie traktowany tylko jako element pomocniczy przy 

badaniu ceny oferty). 6.6.3. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania 

wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i 

zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym 

rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 6.6.4. Kserokopia potwierdzenia wniesienia 

wadium, w przypadku wpłaty przelewem. 

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. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących 

przypadkach: a) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian dotyczyć będzie treści o charakterze 

informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności 

dotyczących zmian numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany 

osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie 

prawidłowej realizacji zamówienia; b) terminy, o którym mowa w §2 pkt. 3 oraz §11 mogą 

zostać przedłużone w przypadkach: - wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w 

wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę o 

okres przerw, - konieczności realizacji robót dodatkowych lub uzupełniających, o których 

mowa w § 8 ust. 1 umowy o okres wykonanych robót; c) o których mowa w §14 ust. 5 w 



 
 

zakresie zmniejszenia wysokości wynagrodzenia stosownie do wartości niewykonanych prac. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, na podstawie pisemnego aneksu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki 

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 

Kraków. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 26.09.2012 godzina 09:30, miejsce: w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 -

503 Kraków. 

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: Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. 

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 

 
 


