Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szpital.chojnice.pl

Chojnice: Modernizacja i rozbudowa lądowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach - II postępowanie
Numer ogłoszenia: 79862 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach , ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice,
woj. pomorskie, tel. 052 3956974, faks 052 3956505.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.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: Modernizacja i rozbudowa lądowiska dla
śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach - II postępowanie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
modernizacja i rozbudowa lądowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach. W ramach modernizacji i rozbudowy lądowiska przewidziano konstrukcję płyty lądowiska z włączeniem
do miejskiej sieci kanalizacji poprzez separator, oświetlenie nawigacyjne lądowiska i preferowanego podejścia do
lądowiska, zasilanie oświetlenia nawigacyjnego i kontenera rozruchowego śmigłowców przy lądowisku, sterowanie
oświetleniem nawigacyjnym. Zakres rzeczowy obejmuje teren, który przebiega wzdłuŜ istniejącego parkingu przy
Szpitalu oraz istniejącej nawierzchni betonowej, między głównym budynkiem szpitala, a budynkiem NZOZ MAWIKO.
Teren objęty projektowaniem posiada w miarę płaskie ukształtowanie. Rzędne terenu dla projektowanego obszaru
wahają się w granicach 170,58 - 171,04 m n.p.m. W obrębie terenów przeznaczonych pod budowę znajduje się
istniejące uzbrojenie podziemne kolidujące z projektowanym obiektem. Lądowisko przeznaczone jest dla operacji
lotniczych śmigłowców o średnicy wirnika do 15 m. Podstawowe wymiary lądowiska -strefa przyziemia TLOF o wymiarach 15 x 15 m, - opaska z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej - czarnej, grubości 8 cm na
podbudowie betonu 6-9 MPa o szerokości 1m oraz wkomponowanym na 2 krawędziach oraz wbudowanymi na
zewnętrznych czterech krawędziach wtopionym obrzeŜem chodnikowym, - pole końcowe podejścia FATO –
o wymiarach 30 x 30m - 2 średnice wirnika (nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o wymiarach 30 x
30m), - odwodnienie płaszczyzny TLOF, przewiduje się pochylenie płaszczyzny w dwóch krawędziach,
umoŜliwiających odprowadzenie wody opadowej do szczelnego ścieku szczelinowego, - za nawierzchnią TLOF
przewiduje się podjazd dla karetek szerokości 3,5m z czerwonej kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
zakończony rzędem z kostki czarnej oraz 3,0m pas nawierzchni z szarej kostki brukowej zakończony krawęŜnikiem, zakres prac obejmuje przebudowę sieci gazowej De=90 mm kolidującej z projektowanym lądowiskiem
(przebudowanie i ułoŜenie po nowej trasie poza lądowiskiem). Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane
będą podczas bieŜącej eksploatacji budynków szpitala i prowadzonej działalności medycznej. W związku z tym
Wykonawca powinien poinformować i uzgodnić je z Zamawiającym na kaŜdym etapie robót: - kaŜde wejście do innych
pomieszczeń niŜ teren robót, - kaŜde wyłączenia i przełączenia prądu, wentylacji oraz wod. - kan. i CO. 2. Przedmiot
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zamówienia obejmuje takŜe: 2.1. demontaŜ oraz obniŜenie do wymaganej wysokości 7 szt. lamp oświetlenia ulicznego
na głównym kierunku do podejścia śmigłowców, które są przeszkodami lotniczymi; 2.2. wykonanie 1 szt. tablicy
informacyjnej o wymiarach 297 mm x 420 mm, zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.Nr 237 poz. 1420), pkt. 11 rys.
7 załącznika do Rozporządzenia; 2.3. przygotowanie wniosku, wraz z kompletem materiałów, do wystąpienia
Zamawiającego o wpis do ewidencji lądowisk (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2004 r.
- Dz. U. nr 118, poz. 1238) oraz opracowanie planu ratowniczego lądowiska..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć robót tego samego rodzaju jak zamówienie podstawowe,
tj. roboty ziemne, drogowe, linie kablowe, montaŜ rozdzielnic energetycznych, oświetlenie terenu, sterowanie
oświetleniem terenu, zewnętrzne sieci kanalizacyjne, zieleń. Wielkość robót uzupełniających - do 50%
wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.25-6.
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: 31.07.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE
I TECHNICZNYM

O

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium moŜe być
wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj. - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pienięŜnym; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - gwarancjach bankowych; - w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b 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). 4. Wadium w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego Bank BPH S.A. o/Chojnice nr 97 1060 0076 0000 3310 0015 9314.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeŜeli wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę drogową
o wartości nie mniejszej jak 250.000,00 zł wraz z podatkiem VAT
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie się
dysponowaniem co najmniej 3 osobami kadry technicznej posiadającymi doświadczenie zawodowe
oraz uprawnienia niezbędne kierowania robotami budowlanymi, w tym: a) 1 osobą na stanowisko
kierownika budowy - kierownik robót drogowych, posiadającą wykształcenie wyŜsze, co najmniej
5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami
w specjalności drogowej lub odpowiadające im waŜne uprawnienia, wydane na podstawie
wcześniejszych przepisów, b) 1 osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych, posiadającą
wykształcenie wyŜsze, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika
robót oraz uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji
i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im waŜne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, c) 1 osobą
na stanowisko kierownika robót elektrycznych, posiadającą wykształcenie wyŜsze, co najmniej
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•

5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami i uprawnienia do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające
im waŜne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, wymagane jest:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 500.000,00 zł,
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę minimum 500.000,00 zł.

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
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
• 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
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• 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
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 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
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.

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
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niŜ 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 niŜ
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
ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. dowód wniesienia wadium 2. pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z innych załączonych dokumentów
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: 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
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniŜszych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów
umowy: a) termin wykonania zamówienia: - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji, zmieniającego
zasady i terminy jej realizacji, - wystąpienie róŜnego rodzaju klęsk Ŝywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku
generalnego, - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, ustalenie innych warunków płatności, - konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania
zamówienia podstawowego, - konieczność wykonania zamówień uzupełniających, - zmiana terminu wykonania
zamówienia, jeŜeli nastąpi wydłuŜenie terminów wydawania decyzji administracyjnych poza podstawowe terminy
określone w KPA, a wydłuŜenie to nie będzie wynikać z winy Wykonawcy (np. braki we wniosku). b) terminy
płatności: - nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, - podpisanie aneksu do umowy
o dofinansowanie ww. inwestycji, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, - zmiany w obowiązujących przepisach,
jeŜeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, c) przedmiot
zamówienia: - aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, - wykonanie robót zamiennych, rezygnacja z wykonania części zamówienia, - zmiany istotne i nieistotne w rozwiązaniach dokumentacji projektowej.
d) wynagrodzenie umowne: - zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania części zamówienia, rezygnacji lub
wyłączenia części zamówienia, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeŜeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT
obowiązującej na dzień podpisania umowy, e) innych postanowień umowy: - zmiany w obowiązujących przepisach,
jeŜeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - zmiany
kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, - zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego, zmiany wynikające z oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, Zmiana umowy będzie równieŜ moŜliwa jeŜeli
zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niŜ wymienione w pkt. a) - e), pod warunkiem, Ŝe
zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szpital.chojnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. J. K.
Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter p.208-209.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012
godzina 10:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień
publicznych, parter p.208-209.
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: Inwestycja współfinansowana środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
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
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