
Toruń: Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym: benzyny b ezołowiowej

95 oraz oleju nap ędowego do pojazdów eksploatowanych przez WORD

Toruń Oddział Terenowy w Grudzi ądzu

Numer ogłoszenia: 432622 - 2012; data zamieszczenia : 05.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 56 653 82 82, faks 56 653 82 83.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  bip2.word.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym: benzyny

bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego do pojazdów eksploatowanych przez WORD Toruń Oddział Terenowy w

Grudziądzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa

paliwa w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych: benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju

napędowego do pojazdów eksploatowanych przez: WORD Toruń Oddział Terenowy w Grudziądzu w okresie od 1

stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku zgodnie z niniejszą SIWZ i projektem umowy będącym załącznikiem nr

3 do SIWZ. Przewidywana orientacyjna wielkość zakupu paliw pędnych dla: - WORD Toruń Oddziału Terenowego

w Grudziądzu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku - benzyna bezołowiowa Pb 95 - do

30 000 litrów - olej napędowy - do 20 000 litrów UWAGA! Powyżej podane ilości stanowią przewidywane

zapotrzebowanie w okresie 2 letnim. Pobieranie paliw pędnych polegać będzie na sukcesywnym/uzależnionym od

potrzeb/ tankowaniu pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo

zakupienia mniejszej ilości paliwa niż deklarowana. Z tytułu niezrealizowania zakupu paliwa w ilościach

wskazanych w ppkt 3.2 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Paliwo - benzyna bezołowiowa 95 i ON

powinny spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia

2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221, poz. 1441 ze zmianami) oraz

odpowiednio normy: PN - EN 228:2011 ; PN-EN 590+A1:2011 lub odpowiednio inną obowiązującą w chwili

dostawy. Zamawiający nie zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Wykonawca bez pobierania opłaty wydaje i dostarcza do Zamawiającego elektroniczne karty umożliwiające

bezgotówkowy zakup paliwa na stacji paliw Wykonawcy, po jednej dla każdego pojazdu wskazanego przez

Zamawiającego, wystawionej na nr rejestracyjny samochodu i jednej karty dodatkowej wystawionej na WORD do

tankowania do kanistra lub innych samochodów Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 8500,00 zł Wadium może

być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych, 5) 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 (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z

późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego

70116022020000000060900897 Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego! Wadium wnoszone

w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego

pok. 6 - Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty przed terminem składania ofert. Z treści

gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być

podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony

w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i

nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty

wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być

wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14 listopada 2012 roku do godziny

12:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku

bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą

wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zwróci

wadium wykonawcy niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) wyborze oferty najkorzystniejszej z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, c) unieważnieniu postępowania o

udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub

upłynął termin do ich wnoszenia, zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy: a)

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego

oferta została odrzucona, Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, którego oferty

nie wybrano jako najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobligowany wnieść wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie

zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach

określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wadium Wykonawcy

zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.

3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictwa, chyba że

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
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posiadania takich uprawnień to jest posiadają aktualną koncesje na obrót paliwami

płynnymi. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą

spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w

rozdziale 11 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną

wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. Wykonawca może polegać na

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie

zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale 11 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem

technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: dysponują stacją paliw

zapewniającą możliwość tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia w dni

robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 21.00 a w sobotę w godz. 6.30 - 16.00,

położoną w odległości nie większej niż: - 2 kilometry od siedziby WORD Toruń Oddział

Terenowy w Grudziądzu ul. Waryńskiego 4 - stacja musi posiadać bezpieczny dojazd

umożliwiający podjazd samochodom ciężarowym.Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale 11 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami

zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
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łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale 11 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; przy założeniu, że

zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie na zasadach opisanych we wzorze

umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca może polegać na

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie

zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

wyszczególnionych w rozdziale 11 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży

przedło żyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług

lub  robót  budowlanych  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie

dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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  niż  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

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
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miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Parafowany, wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 2) Odpowiednio wypełniony formularz

zakres części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, który stanowi załącznik nr 4

do niniejszej SIWZ. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób przystępujących do

postępowania o zamówienie, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 4) Świadectwo

jakości (np. orzeczenie laboratoryjne), potwierdzające jakość paliwa w dostawie bezpośrednio poprzedzającej

złożenie oferty.

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą 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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) terminu realizacji zamówienia jedynie jeśli

wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili

składania oferty w szczególności: a) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację

przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze

zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne,

niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy działania wojenne, b) przedłużającej się niezależnej

od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem. W

przypadku zaistnienia ww. okoliczności dostawy paliwa zostaną wykonane lub wznowione w najkrótszym możliwym

terminie, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności. 2) sposobu

płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze

obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w szczególności zmiany terminu

realizacji przedmiotu zamówienia, 3) sposobu potwierdzania dokonania tankowania i potwierdzenia uprawnień do

dokonania tankowania, jeżeli wspólnie wypracowane rozwiązanie będzie co najmniej tak organizacyjnie korzystne

dla stron jak wskazane we wzorze umowy. 4) zmiany wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze

zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy

brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT

(wynagrodzenie Wykonawcy netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość

zmiany umowy w zakresie wykazu stacji paliwowych na których odbywać się będzie sprzedaż paliwa, zmiana ta nie
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może jednak naruszać warunku określonego w rozdziale 10 pkt 10.1 ppkt 3. niniejszej SIWZ. Fakt zaistnienia

takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. 3.Wszelkie zmiany umowy wymagają

obopólnej zgody stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip2.word.torun.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  14.11.2012 godzina

12:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, Sekretariat (II

piętro).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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