
Ogłoszenie nr 58259 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.

Warta: DOSTAWA MATERI AŁÓW DO ROZBUDOWY WODOCI ĄGU

WSCHODNI EJ CZĘŚCI  GMI NY WARTA – etap I I I  (CZĘŚĆ I  -  odcinek od

w ęzła W do W187/ Hp31)

OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U -  Dost aw y

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dot yczy: zamówienia publicznego

Zamów ienie dot yczy proj ektu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej skiej

nie

Nazw a proj ektu lub programu

O zamów ienie mogą ubiegać się w yłącznie zakłady pracy chronionej  oraz w ykonaw cy, których

działalność, lub działalność ich w yodrębnionych organizacyj nie j ednostek, które będą realizow ały

zamów ienie, obejmuje społeczną i  zaw odową int egrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizow anych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie przeprow adza cent ralny zamaw iający

nie

Postępow anie przeprow adza podmiot , kt óremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli

przeprow adzenie postępow ania

nie

I nformacje na t emat  podmiotu któremu zamaw iający pow ierzył / pow ierzyli prow adzenie

postępow ania:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):

http://www.zwikwarta.pl
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Postępow anie j est  przeprow adzane w spólnie przez zamaw iających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępow anie j est  przeprow adzane w spólnie z zamaw iającymi z innych państw  członkow skich

Unii Europej skiej

nie

W przypadku przeprow adzania postępow ania w spólnie z zamaw iającymi z innych państw

członkow skich Unii Europej skiej  – mające zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień  publicznych:

I nformacje dodatkow e:

I . 1)  NAZWA I  ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta, krajowy numer identyfikacyjny

73015742300000, ul. ul. Łódzka  1, 98290   Warta, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 295 401, e-mail

p_jackowski@zwikwarta.home.pl, faks 438 295 401.

Adres strony internetowej (URL): www.zwikwarta.pl

I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Inny: spółka zo.o. -100% własność Gminy

I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dot yczy) :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w

jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I .4)  KOMUNI KACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów  z postępow ania można uzyskać pod

adresem (URL)

nie

Adres st rony internetow ej , na której  zamieszczona będzie specyf ikacj a ist otnych w arunków

zamów ienia

tak

www.zwikwarta.pl
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Dostęp do dokumentów  z postępow ania j est  ograniczony - w ięcej  informacj i można uzyskać pod

adresem

nie

Ofert y lub w nioski o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu należy przesyłać:

Elekt ronicznie

nie

adres

Dopuszczone j est  przesłanie ofert  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu w

inny sposób:

tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z o.o. ul. Kościuszki

9, 98-290 Warta lub dostarczyć na adres Zamawiającego

Wymagane j est  przesłanie ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu w

inny sposób:

nie

Adres:

Komunikacj a elekt roniczna w ymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów  plików , które

nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA I I :  PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW DO ROZBUDOWY

WODOCIĄGU WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY WARTA – etap III (CZĘŚĆ I - odcinek od węzła W do W187/Hp31)

Numer referencyj ny: ZWIK ZP/7/2017

Przed w szczęciem postępow ania o udzielenie zamów ienia przeprow adzono dialog t echniczny

nie
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I I .2)  Rodzaj  zamów ienia: dostawy

I I .3)  I nformacja o możl iw ości składania ofer t  częściow ych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

I I .4)  Krót k i opis przedmiotu zamów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w  przypadku partnerstw a innow acyjnego -

określenie zapot rzebow ania na innow acyjny produkt , usługę lub roboty budow lane: Przedmiotem

zamówienia jest dostawa partiami wg zamówienia Zamawiającego materiałów na plac budowy wodociągu do

miejscowości : Rossoszyca, Miedze Lasek, Chorążka, Józefów Wiktorów, Pierzchnia Góra, Dzierzązna, Kolonia

Glinno, Kolonia Glinno II.

I I .5)  Głów ny kod CPV: 44111000-1

Dodatkow e kody CPV:44316400-2

I I .6)  Całkow ita w artość zamów ienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 307678.63

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

I I .7)  Czy przew iduje się udzielenie zamów ień , o których mow a w  ar t . 67 ust . 1 pkt  6 i 7 lub w  ar t .

134 ust . 6 pkt  3 ustaw y Pzp: nie

I I .8)  Okres, w  którym realizow ane będzie zamów ienie lub okres, na który została zaw arta umow a

ramow a lub okres, na który został  ustanow iony dynamiczny system zakupów :

Okres w miesiącach: 24

I I .9)  I nformacje dodatkow e:

SEKCJA I I I :  I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM,

FI NANSOWYM I  TECHNI CZNYM

I I I .1)  WARUNKI  UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U

I I I .1.1)  Kompetencj e lub upraw nienia do prow adzenia określonej  działalności zaw odow ej , o
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i le w ynika t o z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku

Informacje dodatkowe

I I I .1.2)  Sytuacj a f inansow a lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku

Informacje dodatkowe

I I I .1.3)  Zdolność t echniczna lub zaw odow a

Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że zrealizował należycie (zakończył) w okresie ostatnich

3 lat, co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem było wykonanie dostaw materiałów budowlanych

wodociągowych o wartości każdej 50 000,00zł.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

I I I .2)  PODSTAWY WYKLUCZENI A

I I I .2.1)  Podstaw y w ykluczenia określone w  art . 24 ust . 1 ustaw y Pzp

I I I .2.2)  Zamaw iający przew iduje w ykluczenie w ykonaw cy na podstaw ie art . 24 ust . 5 ustaw y

Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

I I I .3)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI  UDZI AŁU W

POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI

Ośw iadczenie o niepodleganiu w ykluczeniu oraz spełnianiu w arunków  udziału w  postępow aniu

tak

Ośw iadczenie o spełnianiu kryter iów  selekcj i

nie

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=7f249d1d-f2b5-48b0-b12b...

5 z 12 2017-04-04 12:51



I I I .4)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

1.oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią Formularza

3.2. 2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

I I I .5)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I I I .5.1)  W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. wykazu

dostaw (na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. siwz wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu; 2. oświadczenia na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1. siwz

I I I .5.2)  W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :

I I I .6)  WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I I I .7)  I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt  I I I .3)  -  I I I .6)

W jednym opakowaniu wraz z ofertą, winny być złożone oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy,

wymagane postanowieniami pkt 8 oraz niżej wymienione dokumenty: 1. pełnomocnictwo do

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik
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może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy, 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty

nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA I V: PROCEDURA

I V.1)  OPI S

I V.1.1)  Tryb udzielenia zamów ienia: przetarg nieograniczony

I V.1.2)  Zamaw iający żąda w niesienia w adium:

nie

I V.1.3)  Przew iduje się udzielenie zaliczek na poczet  w ykonania zamów ienia:

nie

I V.1.4)  Wymaga się złożenia ofert  w  postaci katalogów  elekt ronicznych lub dołączenia do ofer t

katalogów  elekt ronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.1.5.)  Wymaga się złożenia ofer t y w ariantow ej :

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

I V.1.6)  Przew idyw ana liczba w ykonaw ców , którzy zostaną zaproszeni do udziału w  postępow aniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
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I V.1.7)  I nformacje na t emat  umow y ramow ej  lub dynamicznego systemu zakupów :

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

I V.1.8)  Aukcja elekt roniczna

Przew idziane j est  przeprow adzenie aukcj i elekt ronicznej  (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy w skazać elementy, kt órych w artości będą przedmiotem aukcj i elekt ronicznej :

Przew iduje się ograniczenia co do przedstaw ionych w artości, w ynikające z opisu przedmiotu

zamów ienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
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Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2)  KRYTERI A OCENY OFERT

I V.2.1)  Kryter ia oceny ofer t :

I V.2.2)  Kryter ia

Kryteria Znaczenie

cena 60

gwarancja 30

termin dostawy bieżącego zamówienia 10

I V.2.3)  Zastosow anie procedury, o której  mow a w  art . 24aa ust . 1 ustaw y Pzp (przetarg

nieograniczony)

tak

I V.3)  Negocjacj e z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstw o innow acyjne

I V.3.1)  I nformacje na t emat  negocj acj i z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

I V.3.2)  I nformacje na t emat  dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

I V.3.3)  I nformacje na t emat  partnerstw a innow acyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie

oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

I V.4)  Licytacj a elekt roniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

I V.5)  ZMI ANA UMOWY

Przew iduje się ist otne zmiany postanow ień  zaw artej  umow y w  stosunku do t reści ofert y, na

podstaw ie której  dokonano w yboru w ykonaw cy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące: - zmniejszenia wielkości zamówienia – nie więcej niż 20%

zamówienia. - terminu realizacji zamówienia, w przypadku: niekorzystnych warunków atmosferycznych,

uniemożliwiających prowadzenie prac terenowych, - zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem

umowy produktami/wyrobami zamiennymi, przy zachowaniu parametrów co najmniej nie gorszych niż

określone w niniejszej umowie, w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów

określonych w umowie, - obniżenia cen jednostkowych .

I V.6)  I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE

I V.6.1)  Sposób udostępniania informacj i o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 12.12, zawierały informacje,

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te

winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie

mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj.

nazwy firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Środki służące ochronie informacj i o charakterze poufnym

I V.6.2)  Termin składania ofer t  lub w niosków  o dopuszczenie do udziału w  postępow aniu:

Data: 18/04/2017, godzina: 14:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie
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Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

I V.6.3)  Termin zw iązania ofertą: do: 30/04/2017

I V.6.4)  Przew iduje się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, w  przypadku

nieprzyznania środków  pochodzących z budżetu Unii Europej skiej  oraz niepodlegających zw rotow i

środków  z pomocy udzielonej  przez państw a członkow skie Europej skiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) , kt óre miały być przeznaczone na sf inansow anie całości lub części zamów ienia: nie

I V.6.5)  Przew iduje się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, j eżeli środki służące

sf inansow aniu zamów ień  na badania naukow e lub prace rozw ojow e, które zamaw iający zamierzał

przeznaczyć na sf inansow anie całości lub części zamów ienia, nie zostały mu przyznane nie

I V.6.6)  I nformacje dodatkow e:
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