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Boguszów-Gorce: Wykonanie

robót utrzymaniowo - konserwacyjnych na drogach
stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, w granicach
administracyjnych miasta Boguszów-Gorce
Numer ogłoszenia: 30546 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Boguszów-Gorce , Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce,
woj. dolnośląskie, tel. 74 8449311 w. 32, faks 74 8449165.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót utrzymaniowo konserwacyjnych na drogach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, w granicach
administracyjnych miasta Boguszów-Gorce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót
utrzymaniowo - konserwacyjnych na drogach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, w
granicach administracyjnych miasta Boguszów-Gorce: ROBOTY KONSERWACYJNE NAWIERZCHNI
JEZDNI MMA: Naprawa lub remont cząstkowy - jednostka obmiaru: 1 m2 (ok.350,00m2). Roboty
konserwacyjne ( asfalto-betonem jednowarstwowo - grubość warstwy od 4 cm do 8 cm): a)wycięcie
lub sfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, b)oczyszczenie
uszkodzonych miejsc z usunięciem destruktu na pryzmę, c)uzupełnienie podbudowy materiałem
kamiennym, d)skropienie podbudowy bitumem z posmarowaniem krawężników, brzegów starej
nawierzchni i urządzeń obcych, e)rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch
warstwach, f) zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, g) posypanie nawierzchni
piaskiem. ROBOTY KONSERWACYJNE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW: Nawierzchnia z kostki
betonowej grub. 8 cm -jednostka obmiaru: 1 m2 (ok.150m2). Wyszczególnienie robót: a) wyłamanie
nawierzchni bitumicznej, z kostki lub płytek - ręcznie lub mechanicznie, b)rozebranie podsypki, c)
przesortowanie kostki, płytek z rozbiórki oraz ułożenie wzdłuż stanowisk, d)uzupełnienie podbudowy
grub. 10-15 cm z mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym wraz z jej zagęszczeniem, e)rozścielenie
podsypki piaskowej j grub. 5 cm, f) ułożenie kostki (nowej lub z odzysku), płytek (nowych lub z
odzysku) na uprzednio wyrównanej podsypce z uzupełnieniem ubytków, g)ubicie kostki ubijakami
ręcznymi lub zagęszczarką mechaniczną, h)wypełnienie spoin piaskiem, i)zasypanie nawierzchni
piaskiem. ROBOTY KONSERWACYJNE NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH: Naprawa lub remont
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cząstkowy-jednostka obmiaru: 1 m2 (ok.250,00m2): Nawierzchnie gruntowe naturalne, Nawierzchnie
gruntowe ulepszone (żużlem, żwirem, itp.). Naprawa nawierzchni obejmuje:a)ścięcie nierówności
korony drogi przy użyciu równiarki, zagęszczenie podłoża przy pomocy walca, b) przygotowanie
podłoża, uzupełnienie ubytków materiałem kamiennym wraz z zagęszczeniem przy użyciu walca,
c)wykonanie ścieków w poboczach. WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI MMA BETONEM
ASFALTOWYM- jednostka obmiaru 1t wbudowanej mieszanki (ok.10 ton). Wyrównanie nierówności
obejmuje: a) usunięcie zanieczyszczeń z uszkodzonego miejsca, b)wypełnienie ubytku masą
bitumiczną do poziomu otaczającej nawierzchni, c)zagęszczenie. WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI
MMA BETONEM ASFALTOWYM- jednostka obmiaru 1t wbudowanej mieszanki (ok.4 ton).
Wyrównanie nierówności obejmuje: a)usunięcie zanieczyszczeń z uszkodzonego miejsca,
b)posmarowanie krawędzi podłoża lepiszczem, c)wypełnienie ubytku z lekkim nadmiarem masą
bitumiczną na zimno, d)wyrównanie prostym narzędziem, np. łopatą. W związku z charakterem
zamówienia Zamawiający przedstawia przewidywaną liczbę m² nawierzchni. Szczegółowy zakres
robót, ilość robót i technologia remontu zostaną każdorazowo określone przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje, że rzeczywista liczba m² może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu
przy zachowaniu cen jednostkowych..
II.1.6) Wspólny
45.23.32.22-1.

Słownik

Zamówień

(CPV):

45.23.31.40-2,

45.23.31.41-9,

45.23.32.00-1,

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 PLN.
III.2) ZALICZKI
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
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia w
zakresie prac utrzymaniowych, konserwacyjnych, naprawczych, remontowych dróg o
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nawierzchniach bitumicznych i niebitumicznych o łącznej powierzchni co najmniej 2
500m2, w tym, co najmniej łącznie 1 000m2 w zakresie prac utrzymaniowych,
konserwacyjnych, naprawczych, remontowych dróg o nawierzchniach bitumicznych,
wraz z załączeniem 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. Uwaga!:
Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu(ów) winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego
podmiotu(ów) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, na zasadach określonych w
pkt.I.6.1siwz) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o
udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie wiedza i doświadczenie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1 osobą pełniącą
funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane, oraz zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz., 578 z późn.
zm.), lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą min. 3 letnie
doświadczenie (liczone od daty uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, polegających na kierowaniu lub nadzorowaniu
budowy/przebudowy/remontu, co najmniej dwóch zadań, w zakresie których
znajdowała się budowa/przebudowa/remont nawierzchni z kostki betonowej lub
kamiennej, o łącznej powierzchni min. 500 m², dwoma grupami roboczymi
składającymi się z minimum 5-ciu pracowników na stanowiskach robotniczych,
przynajmniej 1 pracownikiem, który będzie brał udział w realizacji zamówienia
(kierownik budowy lub pracownik na stanowisku robotniczym) przeszkolonym w
zakresie kierowania ruchem na drodze. Uwaga!: Sytuacja, w której Wykonawca
będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu (ów)
winien złożyć w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu (ów) do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, na zasadach określonych w pkt.I.6.1siwz) W przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia,
oceniane będą łącznie potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania niniejszego
zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 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 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 do 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;
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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
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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;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 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 art. 24 ust. 1
pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
3) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Uwaga!: Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie. 4) Oświadczenie, 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, Uwaga!: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o
którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców - oddzielnie. 6. Jeżeli wykonawca wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów żąda od Wykonawcy : 1) przedstawienia pisemnego
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( zał.nr 6), obejmującego w szczególności: a) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia; Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. spółka cywilna,
konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy. W takim przypadku Wykonawca do oferty musi dołączyć następujące dokumenty: 1)
Oświadczenie członków konsorcjum o ich odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania, 2) Pismo o
powołaniu pełnomocnika konsorcjum, czyli członka konsorcjum wyznaczonego do kontaktów z
Zamawiającym i mającego pełnomocnictwo ogólne do składania oświadczeń w imieniu członków
konsorcjum oraz do złożenia oferty i podpisania umowy w imieniu konsorcjum w sprawie zamówienia
publicznego, 3) W razie pełnienia czynności przekraczający zwykły zarząd, pełnomocnik konsorcjum
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pełnomocnictwa szczegółowego, w którym to
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uwidoczni, że jest uprawniony do podejmowania takiej czynności. oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1-4 pzp
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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co
najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę
przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, 2) zmiana terminu wykonania
prac - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością
zmiany okresu realizacji zadań, 3) zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na nie
zakończenie lub utratę finansowania zadania, 4) zmiana osób będących przedstawicielami
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, 5) zmiana osób spełniających warunki udziału w
przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez
Zamawiającego oraz, że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ. 6)
wystąpienie siły wyższej, 7) zmian w obowiązujących przepisach prawa. 3. Wszelkie zmiany i
uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnych
aneksów podpisanych przez obie strony. 4. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień
umownych, gdy zaistnieje 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 niniejszą Specyfikacją Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 5.
Nieważne są zmiany umowy, jeżeli są niekorzystne dla Zamawiającego, a dla ich uwzględnienia
niezbędna jest zmiana treści oferty przetargowej, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i
zawarcia umowy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.boguszow-gorce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Boguszowie-Gorcach., Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach., Pl. Odrodzenia 1, 58-370
Boguszów-Gorce, pok. Nr 105.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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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
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