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Adres strony internetowej, na kórej zamawiający udostępnia specyfikację Istotnych WarunkóW zamóWienia i

}łiwtł,, i}i p. p i§t rksW,,}l

Piotrków Trybunalski: Przebudowę ulicy Sienkiewicza na odcinku od
ul, Słowackiego do Al. Kopernika wraz z przebudową niezbędnej
infrastruktury w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.:

przebudowa uI. sienkiewicza
Numer ogłoszenia: 88617 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016

OGŁOSZENlE O ZAMOW|ENIU - roboty budowlane
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotycry:

B zamówienia publicznego

! zawarcia umowy ramowej

I ustanowienia dynamicznego systemu zakupóW (Dsz)

SEKCJA l: ZAMAW|AJACY

l. 1) NAZWA lADRES: Miasto PiotrkóW Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 PiotrkóW

Trybunalski, Woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798,

Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.piotrkow.pl

l. 2) RoDZAJ zAMAWAJĄGEGo: Administracja samożądowa.

SEKCJA ll: PRZEDM|OT ZAMOWEN|A

l1.1 ) oKREŚLENlE PRZEDMloTU zAMÓWlENlA

l1.1.1) Nazwa nadana zamówieniu p]zez zamawiającego: Pźebudowę ulicy sienkiewicza na odcinku

od ul. Słowackiego do Al. Kopernika Wraz z pżebudową niezbędnej infrastruktury W Piotrkowie

Trybunalskim W ramach zadania pn.: Pżebudowa ul. sienkiewicza.

l1.1,2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

l1.1.4) określenie pźedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowę ulicy

sienkiewicza na odcinku od ul. słcwackiego do Al. Kopernika Wraz z pżebudową niezbędnej

infrastruKury w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn,: Pźebudowa ul. Sienkiewicza

Szczegołowy opis przedmiotu zamóWienia zawiera slWZ..

l1.1.5)

! przewiduje się udzielenie zamówień uzupelniających

określenie p]zedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
' l1.1.6)WspólnysłownikzamóWień(CPV):45.,23.31.20-6,45.11.30.oo-2,45.11.o0.oo-1,

45.23,32.o0-1,45.23.32.60-9, 45.23.13.00_8, 45.23,14.00-9, 31 .52.72.00-8, 45.23,20.a0-2,

httpJlbąZ.portaLuzp.gov.pVindex.php?ogloszenie=show&pozycja:88617&roF201... 20l6-06-16
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45.1o.oo.0o-8,45.11.o0.oo.1,45.11.10.oo-s,45.20.oo.o0.9,45.23'00.00-8,45'23.30.00-9'

45'23.,l4'0o-9,31.52.72.oo-8,45'23.30.00-5,45.23.23'1o-8,32.52.20'00-8'45.23.3Ż.214'

l1.1.7) czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie,

l1.1.8) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie,

l1.2) czAs TRWAN|A ZAMóWENIA LUB TERM|N WYKoNANIA: Zakończenie: 15,11.2016,

ll1.1)WADlUM

lnformacja na temat Wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiąąCY żąda wniesienia Wadium- 1,

VltvkonawcazobowiązanyjestdoWniesieniawadiumdodniallipca2016r'dogodz.9:00WWysokoŚci

5o.ooo,oo zł 2. Wadium może być Wniesione W następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym

pźelewem na rachunek bankowy GET|N NoBLE BANK S.A. KoNTo DEPoZYTóW 58 ,l560 0013

2323 14041ooo ooo3 Uwaga: Na poleceniu pzelewu należy zamieśció adnotację: Wadium _ pzetaę

nieograniczonyna:PrzebudowęulicySienkiewiczanaodcinkuodul.SłowackiegodoAl'Kopernikawraz

zpzebudowąniezbędnejinfrastrukturyWPiotrkowieTrybunalskimwramachzadaniapn.:Pzebudowa

ul'Sienkiewiczab)poręczeniachbankowychlubporęczeniachspółdzielczejkasyoszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych pżez podmioty, o których mowa W ań,

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2o0or, (Dz, u, z2oo7r, Nr42 poz,275) o utwoęeniu Polskiej

AgencjiRozwojuPzedsiębiorczoŚci.3.WadiumnależyWnieśÓpŻedupływemterminuskładaniaofeń,

pźy czym Wniesienie Wadium W pieniądzu za pomocą pżelewu bankowego zamawiający będzie uważał

za Wniesione W terminie tylko WóWczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Że

środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego pżed upływem terminu składania ofeń, 4,

oryginałporęczeńigwarancjinaleŻyprzekazaćzapokwitowaniemdoReferatuZamÓWieńPublicznyÓh

w Uźędzie Miasta, do pokoju nr 317 pzed terminem składania ofert, a do oferty załączyó kserokopię, 5,

VWkonawca,którynieWniesieWadiumwwyznaczonymterminiezostanieWykluczony'Terminowe

wniesieniewadium(WkażdejzdopuszczonychformjegoWniesienia)ZamawiającysprawdziWramach

własnych czynności proceduralnych.

ll1.2) zALlczKl

ll1.3)WARUNK|UDzlAŁUWPosTĘPoWANlUoRAzoPlssPosoBUDoKoNYWAN|AocENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

lll. 3.1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności.lub crynności, jeżeli przepisy

prawa nakładaią obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego wa,unku

http|llbąz.portal.uzp.gov.pVindex.php?ogloszenie:show&pozycja:88617&rok=201... 2016_06_16
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Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych warunków: - pży dokonaniu oceny

spełniania WarunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkować będzie Wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą. ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawartych W

ofercie.

ll1.3,2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

\^/ykaże tźy zamóWienia o Wartości całkowitej co najmnie,i 2 000 000,00 zł brutto kaźda

(Wykonane W okresie pięciu lat pżed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności ,iest krótszy to W tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowl

niniejszego zamóWienia, tj. polegających na budowie lub pżebudowie drogi Wraz

infrastrukturą towaźysząĘ - Wg załącznika nr 4; b) załączy dokumenty potwierdząące, że

roboty Wyszczególnione W załączniku nr 4 zostały Wykonane W sposób należyty oraz

Wskazujące, czy zostały Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - pźy dokonaniu

oceny spełniania WarunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odżuconą. ocena spełniania

powyższych Warunków nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawartych W

ofercie.

ll1.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - plzy dokonaniu oceny

spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie Wykluczeniem wykonawcy z

postępowania; ofeńę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odźuconą. ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych W

ofercie.

ll1.3.4} Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Pżedłoży Wykaz osób, które będą uczestniczyó W Wykonywaniu zamóWienia Wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu Wykonwanych pzez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: Kierownik budowy

- uprawnienia do pełnienia samodzielhej funkcji techniczne.| W budownictwie o specjalności: W

zakresie budowy dróg Kierownicy robót - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

hw.'l/bzpŻ.pońal.uzp.gov.pVindex.php?ogloszenie=show&pozycja=88617&rok:201... ż0I6-06-16
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technicznej W budownictwie o specjaIności: instalacyjnej W zakresie sieci instalacji i użądzeń

Wodociągowych i kanalizacyjnych oraz cieplnych, elektrycznej, teletechnicznej (uprawnienia

instalacyjne telekomunikacyjne)- wg załącznika nr 3. sposób dokonanja oceny spełnienia

Wymaganych WarUnkóW: - pzy dokonaniu oceny spełniania Warunków zamawiający będzie się

kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego Warunku

skutkowaó będzie Wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy

Wykluczonego uznaje 9ię za odzuconą. ocena spełniania powyższych WarunkóW nastąpi na

podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawartych W ofercie,

ll1,3,5) sytuacja ekonomiczna i finan§owa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego wa.unku

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunkóW: - pży dokonaniu oceny

spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie Wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofeńę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrżuconą, ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokUmentóW zawartych w

ofercie,

ll1.4) lNFoRMAcJA o oŚWlADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARGzYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWERDZEN|A SPEŁN|AN|A WARUNKÓW UDZ|AŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz N|EPoDLEGAN|A WYKLuczENlU NA PoDSTAWE ART. 24 UsT. 1

USTAWY

ll1.4,1) W zakresie wykazania spełniania płzez wykonawcę warunków, o których mowa w ań, 22

ust. 1 ustawy, oprócz ośWiadczenia o spełnianiu warunków udziału W postępowaniu należy

przedłożyć:

, wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem terminu

składania ofeń albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju iwańości,

daty i miejsca wykonania oruz z załączeniern 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;

. wykaz osób, które będą uczestniczyó W Wykonywaniu zamóWienia, W szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia iwykształcenia

niezbędnych do wykonania zamóWienia, a także zakresu wykonywanych pzez nie czynności,

oraz informaqą o podstawie do dysponowańia tymi osobami;

htlp.'l/bzpZ.portal,uzp.gov.pVindex.php?ogloszenie:show&pozycja:88617&rok=201... ż0I6-06-16
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ll1,4.2) W zakresie potwie.dzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań, 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 pżepisy Wymagają Wpisu do Ęesku lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ań. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

Wcześniej niż 6 miesięcy pżed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

aktualne zaśWiadczenie właściwego naczelnika użędu skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkóW, lub zaśWiadczenie, że uzyskał pźewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstżymanie 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 ofeń;

. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, źe wykonawca nie za|ega z oPacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał pżewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstżymanie w

całości Wykonania decyzji Właściwego organu - Wystawione nie Wcześniej niż 3 miesiące pźed

upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie

zamóWienia albo składania ofert;

ll1.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub mieisce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

ll1.4.3.1) dokument Wystawiony w kraju, W którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwie]dzający, że:

. nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Wystawiony nie Wcześniej niż 6 miesięcy

pżed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o

udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

. nie zalega z uiszczaniem podatkóW, opłdt, Składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo

'że uzyskał pęewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub Wstźymanie W całości Wykonania decyzji Właściwego organu - Wystawiony nie

hĘ.'l/bzp2.porta|,uzp.gov.pVindex.php?ogloszenie:show&pozycj1886I'7&rok:201...2016-06-16
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Wcześniej niż 3 miesiące pźed u8wem terminu składania wnioskóW o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

nie ożeczono Wobec niego zakazu ubiegania się o zamóWienie - Wystawiony nie Wcześniej niż 6

miesięcy pżed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofert;

ll1.4.3.2)

zaświadczenie Właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, którą dokumenty dotyczą, W zakresie określonym w aft.24 ust. ,l pK 4-8 -

Wystawione nie Wcześniej niż 6 miesięcy pżed upływem terminu składania WnioskóW o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofert;

. zaświadczenie Właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w ań. 24 ust. 1 pkt 10

-1 1 ustawy - Wystawione nie Wcześniej niż 6 miesięcy pźed upływem terminu składania

WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania

ofeń.

ll1.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samei g.upy kapitałowej

. lista podmiotóW należących do tej samej grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy z dnia 'l6 lutego

20o7 r. o ochronie konkurencji i konsumentóW albo informacji o tym, że nie należy do grupy

kapitałowej;

ll1.6) lNNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll1,4) albo W pkt ll1.5)

Kompletna ofeńa musi zawieraó: 1,Formularz ofeńowy Według wzoru zawańego W specyfikacji istotnych

WarunkóW zamóWienia - Wg załącznika nr 1; 2. \^/ypełnione kosztorysy ofeńowe. 3, ośWiadczenie o

niepodleganiu Wykluczeniu z postępowania na podstawie ań. 24 ust 1 oaz ust 2 ustawy Pzp - Wg

zaĘcznika nr 2; 4. \Ą/ykaz osób, które będą uczestniczyó W Wykonywaniu zamóWieniawrazz

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a takźe zakresu wykonywanych pżez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. Kierownicy robót - uprawnienia do

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej W budownictwie o specjalności: instalacy.jnej w zakresie sieci

instalacji i ulządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych oraz cieplnych, elektrycznej, teletechnicznej

(uprawnienia instalacyjne telekomunikacylne), - Wg załącznika nr 3. 5. Vwkaz trzech zamóWień o

Wartości całkowitej co najmniej 2 000 000,00 zł brutto kaźda (Wykonanych W okresie pięciu lat pźed

upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy to W tym okresie)

odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamóWienia, tj. polegających na budowie lub

hĘJlbzp2.portal.uzp.gov,pVindex.php?ogloszenie:show&pozycja:88617&rok=201,.. 2016-06-16



Strona 7 z 8

pźebudowie drogi Wraz infrastruKurą towarzyszącą - wg załącznika nr 4; 6. Dokumenty potwierdzające,

że roboty Wyszczególnione W zaĘczniku nr 4 zostały Wykonane W sposób należyty oraz Wskazujące, czy

zostały Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 7. Aktualne

zaśWiadczenie Właściwego naczelnika użędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzające

odpowiednio, że vltykonawca nie zalega z opłacaniem podatkóW, opłat oraz składek na ubezpieczenie

zdrowotne ispołeczne, lub zaśWiadczenia, że uzyskał pżewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstlzymanie W całości Wykonania decyzji właściwego organu,

Wystawione nie Wcześniej niż 3 miesiące pżed upływem terminu składania ofeń; 8. oświadczenie

Wykonawcy o spełnianiu WarunkóW udziału W postępowaniu - Wg załącznika nr 5; 9. Aktualny odpis z

Właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

pżepisy Wymagają Wpisu do rejestru lub ewidencji, W celu Wykazania braku podstaw do Wykluczenia W

oparciu o ań. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie Wcześniej niż 6 miesięcy pżed uŃWem terminu

składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania

ofeń; ,l0. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, zamiast dokumentóW, o których mowa W pkt. 8 składa dokument lub dokumenty, Wystawione w

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwańo

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłcści, b) nie ożeczono Wobec niego zakazu ubiegania się o

zamóWienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatkóW, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności |ub Wstżymanie w całości wykonania decyzji Właściwego organu. 11. Jeżeli W kraju

zamieszkania osoby lub W kąu, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokumentów, o których mowa w pK, 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym

ośWiadczenie W którym określi się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone pżed

Właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samożądu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kąu, W którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem,

SEKCJA lV: PROCEDURA

lV.1) TRYB UDzlELENlA zAMÓWlENlA

lv.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pżetarg nieograniczony.

lV.2) KRYTER|A ocENY oFERT

lv.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena ofaz inne kryteria związane z pzedmiotem zamóWienia:

1-cena-95

2 - Skrócenie terminu Wykonania - 5
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|_l przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

lv.3) zMlANA UMoWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści oferł, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie Warunków zmian

Umowa na realizację zamóWienia zostanie Zawarta na Warunkach Wymienionych W załączonym do

SIWZ Wzoże umowy par. 15.

lv.4) lNFoRMAcJE ADMlNlsTMcYJNE

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

zamówienia: www.bip.piotrkow. pl

specyfikację istotnych Warunków zamóWienia można uryskać pod adresem: Użąd Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 PiotrkóW Tryb. 97-300 pokó,i 317.

lV.4.4) Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu lub ofeń:

0,1.07,2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego

10 PiotrkóW Tryb. 97-300 Punkt lnformacyjny.

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu Składania ofeń),

lV.4.17) czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamóWienia, W przypadku

nieprryznania ś.odków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środkóW z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Po.ozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Kóre miały byó pźeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: nie
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