Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/zamo_publ_w_2013_lista.htm

Suwałki: Rozwój turystyki na bazie Placu Europejskiego w
Suwałkach - II etap
Numer ogłoszenia: 53482 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087
5628000, faks 087 5628098.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój turystyki na bazie Placu
Europejskiego w Suwałkach - II etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest Rozwój turystyki na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach - II etap. 2. Zakres
rzeczowy obejmuje m.in.: Drugi etap przebudowy Placu Europejskiego w Suwałkach obejmuje
przebudowę ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z 2 skrzyŜowaniami przy ul. Hamerszmita i
ul. Kościuszki w następującym zakresie: - przebudowa ciągów pieszych: ok. 4 353 m2; przebudowa ścieŜek rowerowych: ok. 120 m2; - przebudowa ulic i powierzchni parkingowych: ok. 3
690 m2; - przebudowa nawierzchni drogowej: 282 m2; - wypełnienie spoin Ŝywicą epoksydową
przeznaczoną do duŜych obciąŜeń o wytrzymałości na zginanie minimalne 22,2 N_mm2- 5 393,0
m2, na istniejących nawierzchniach jezdni i parkingów ulic: Kościuszki i Mickiewicza,
wybudowanych w I etapie, - przebudowa sieci wodociągowej; - przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej; - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej; - przebudowa oświetlenia ulicznego; przebudowa sieci kablowych niskiego napięcia; - modernizacja sygnalizacji świetlnej na

skrzyŜowaniu ulicy Kościuszki z ulicą Piłsudskiego; - dostawa i montaŜ elementów małej
architektury; - wycinka drzew kolidujących z inwestycją oraz przygotowanie trawników. 3. W
związku z planowaną na dzień 21 września 2013 r. uroczystą mszą świętą na schodach konkatedry
oraz planowanymi robotami przy przebudowie placu Marii Konopnickiej i budowie przebicia ulicy
Wigierskiej, Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty od przebudowy skrzyŜowania z ulicą
Kościuszki i do dnia 15.06.2013 r. przebudować to skrzyŜowanie. Pełne zagospodarowanie Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego przed konkatedrą, w zakresie jak na załączniku graficznym,
Wykonawca zobowiązany jest wykonać do dnia 20.09.2013 r. 4. Szczegółowy zakres robót zawiera
dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary
robót. 5. Przy realizacji projektu obowiązuje tzw. Reguła pochodzenia, tj.: W postępowaniu w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz osoby prawne
będące obywatelami lub mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty oraz
państw określonych w artykule 21 Rozporządzenia (WE) nr 1638_2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Są to państwa EISiP, kraje będące
beneficjentem pomocy z Instrumentu pomocy przedakcesyjnej ustanowionego rozporządzeniem
Rady (WE) nr 1085_2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającym instrument pomocy
przedakcesyjnej (IPA) lub państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
lub organizacje międzynarodowe. Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, wszelkie materiały i zasoby, które mają być
wykorzystywane do realizacji zamówienia powinny pochodzić z krajów określonych powyŜej,
zgodnie z art. 21 ust. 6 ww. Rozporządzenia (WE) Nr 1638/2006. Zamawiający informuje
Wykonawców o wymogu dostarczenia dowodu pochodzenia dostaw nie później niŜ w chwili
wystawienia pierwszej faktury. W przypadku materiałów i zasobów, których jednostkowy koszt
zakupu przekracza 5 000 euro świadectwo pochodzenia powinno zostać wystawione przez
właściwe władze państwa pochodzenia dostaw i musi być zgodne z zasadami określonymi we
właściwych przepisach Wspólnotowych (Rozporządzenie Rady EWG nr 2913_92 z dnia 12
października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny). W przypadku materiałów i
zasobów, których koszt jednostkowy zakupu nie przekracza 5 000 euro za wystarczającą uznaje się
deklarację dostawcy. 6. Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać z zastosowaniem materiałów i
urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. UŜyte w dokumentacji projektowej i
przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z
producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta
lub wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry
techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie. 7. Zamawiający nie dopuszcza na
etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do

dokumentacji projektowej za wyjątkiem zastosowania materiałów równowaŜnych o parametrach nie
gorszych niŜ określone w dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równowaŜne jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały,
urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 9. CięŜar
udowodnienia, Ŝe materiał (wyrób) jest równowaŜny w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 10. W takim wypadku Wykonawca musi
przedłoŜyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane
prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do uŜytkowania oraz
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, Ŝe są one równowaŜne (pod rygorem odrzucenia oferty). 11.
Zamówienie dotyczy projektu pn. Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia
atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym, zadanie inwestycyjne: Rozwój turystyki na
bazie Placu Europejskiego w Suwałkach (II etap). Jest to projekt transgraniczny, który będzie
realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja na lata 20072013..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.20.00-2,
45.23.22.00-4, 45.23.21.30-2, 45.11.27.30-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w
wysokości: 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium
moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, Ŝe
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) 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
(tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76
1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 26.02.2013 r. do godz. 10:00 (decyduje data
wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium naleŜy
złoŜyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - składa się w Urzędzie Miejskim w

Wydziale Finansowym, w pokoju nr 7, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed upływem terminu
składania ofert. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 5.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert, 6. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu
postępowania, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została
wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, c.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po
stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego
stronie.
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, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoŜy w ofercie
oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować
wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie lub

przebudowie ulicy lub placu o wartości brutto minimum 2 500 000,00 zł (słownie: dwa
miliony pięćset tysięcy złotych) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach.
•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoŜy w ofercie
oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, jeŜeli wykaŜe, Ŝe będzie dysponował osobami posiadającymi
odpowiednie kwalifikacje zawodowe odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone
tj: a) Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej, b) Kierownik robót posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. c) Kierownik robót
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r., Nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach.

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający
uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niŜ 1 500 000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy

złotych), Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach.
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, naleŜy przedłoŜyć:
•

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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, Ŝe 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 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

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe
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, naleŜy przedłoŜyć:
•

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
•

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.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie
prowadzona: https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php
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
Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje moŜliwość dokonania zmiany umowy
w formie aneksów w niŜej wymienionych przypadkach: 1. zmiana terminu wykonania zamówienia: w przypadku wystąpienia warunków pogodowych które uniemoŜliwiają realizację zamówienia i
spowodują zawieszenie wykonywania robót, w przypadkach: a) klęski Ŝywiołowe, b) wystąpienie
nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych,
szczególnie niesprzyjających, uniemoŜliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z
technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np.
gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; c) zmiany
spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, np.
niewybuchy i niewypały, wykopaliska uniemoŜliwiające wykonanie robót; - przedłuŜenie terminu
realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego
wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi
konsekwencjami występującymi w związku z przedłuŜeniem tego terminu; 2. zmiana rzutująca na
wynagrodzenie: - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT). 3.
zmiana personelu nadzorującego roboty.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/zamo_publ_w_2013_lista.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski
Wydział Zamówień Publicznych ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Kancelaria Ogólna pokój nr 5 ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki..
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: Zamówienie dotyczy projektu pn. Poprawa infrastruktury publicznej w
celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym, zadanie inwestycyjne:
Rozwój turystyki na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach (II etap). Jest to projekt
transgraniczny, który będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska - Rosja na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

