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Pilchowice: Wykonanie placu zabaw w ramach projektu  Radosna Szkoła

w ZS Pilchowice

Numer ogłoszenia: 273900 - 2012; data zamieszczenia : 27.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 2356521, faks

032 2356938.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pilchowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie placu zabaw w ramach projektu Radosna

Szkoła w ZS Pilchowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest - Wykonanie placu zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła w ZS Pilchowice, zgodnie z projektem oraz

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, będących załącznikami do niniejszego SIWZ. 2. Zakres prac

obejmuje: Wykonanie dużego (min. pow. 500 m2) placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolnym w Pilchowicach

przy ul. Świerczewskiego zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła, Rozporządzenie Rady Ministrów z

dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. 2009r. nr 110 poz. 915 wraz z późn. zmian.) Plac zabaw zlokalizowany na działce nr

1195przez43 będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Pilchowicach. W ramach przedmiotu zamówienia

należy wykonać wszystkie prace i uzyskać wszelkie decyzje administracyjne - niezbędne do wykonania przedmiotu

zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (jeśli są wymagane).

Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. W wyniku wykonania zamówienia zamawiający ma

uzyskać plac zabaw gotowy do użytkowania ze spełnieniem wszystkich wymaganych przepisów. Po zakończeniu

robót wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację podwykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną

(naniesienie wyników pomiarów do zasobów ośrodka kartografii oraz przekazanie 3 egz. mapy zasadniczej

uwzględniającej inwentaryzację. W terminie umownym Wykonawca winien podać tzw. numer KERG). 2.1

Podstawowe założenia techniczno-materiałowe elementów placu zabaw: 1. urządzenia rekreacyjne: Powinny
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spełniać wymagania norm serii PN-EN-1176 z 2009 roku, dotyczących placów zabaw i posiadać odpowiednie

certyfikaty. Urządzenia rekreacyjne należy rozmieścić na placu w ten sposób, by zapewnić zachowanie

bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów.

Wykonawca powinien dołączyć instrukcje użytkowania urządzeń. Instrukcje powinny spełniać następujące

wymagania: powinny być napisane czytelnie i w prostej formie, gdzie tylko to jest możliwe, powinny zawierać

ilustracje. Drewno konstrukcyjne klejone, zabezpieczone ciśnieniowo lub w inny odpowiedni sposób, malowane i/

lub elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej lub w ostateczności cynkowane i malowane. Osłony , daszki itp. -

HDPE (laminat wysokociśnieniowy). Elementy metalowe uchwytów, rurek , poręczy itp. wykonane ze stali

nierdzewnej. Nakrętki, śruby - ocynkowane, ze stali nierdzewnej. Nakrętki, śruby zakryte zaślepkami oraz

zabezpieczone przed odkręceniem się (dotyczy także ogrodzenia, koszy i innych elementów zamontowanych na

placu zabaw). Elementy drewniane nie mogą stykać się z ziemią - elementy drewniane mocowane do

fundamentów poprzez metalowe stopki (kotwy). Stopki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej wystające min. 10 cm

ponad teren, z oznaczeniem poziomu nawierzchni na stopkach. Fundamentowanie - fundamenty

żelbetowebetonowe wykonywane na miejscu lub prefabrykowane. Posadowienie fundamentów: poniżej poziomu

przemarzania gruntu zgodnie z Polskimi Normami. Łańcuchy kalibrowane, cynkowane kąpielowo lub nierdzewne.

Otwory zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009. Kolorystyka - do uzgodnienia z Zamawiającym. 2. nawierzchnia

sztuczna: Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt

rekreacyjny, amortyzującej upadek dziecka z wysokości zgodnie z odpowiednimi normami, piankową albo

gumową, nawierzchnią w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011 -

Tieforange, zgodną z Polskimi Normami. Nawierzchnia musi amortyzować upadek, zgodnie z Polskimi Normami, w

zależności od zainstalowanych urządzeń i określonej dla nich maksymalnej wysokości upadku i strefy

bezpieczeństwa, strefy ochrony przed upadkiem. Pokrycie ciągów komunikacyjnych placu zabaw nawierzchnią

syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do

PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami. W przypadku szkoły znajdującej się w

obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub obiektach usytuowanych na obszarach objętych ochroną

konserwatorską dopuszcza się pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw, o której mowa powyżej ,

nawierzchnią w kolorze zielonym, zgodną z Polskimi Normami. 3. nawierzchnia z zielenią W miejscach tego

wymagających wykonanie pokrycia pozostałej powierzchni placu zabaw trawnikiem z rolki. W miejscach

wymaganych nasadzeń należy zastosować drzewa w wieku minimum 5 lat lub krzewy w wieku minimum 3 lata. 4.

ogrodzenie: Ogrodzenie należy wykonać według dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producenta

ogrodzenia. 5. Pozostałe wyposażenie Pozostałe wyposażenie jak: ławki. kosze, regulamin i inne - wymagania

techniczno-materiałowe zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

przedmiarem robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższym opracowaniach:

przedmiar robót - ZAŁĄCZNIK NR 6, projekt budowlano-wykonawczy - ZAŁĄCZNIK NR 7, Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -ZAŁĄCZNIK NR 8. 2.2 Warunki gwarancji Wykonawca udzieli pisemnej

gwarancji na wykonane roboty i urządzenia rekreacyjne według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia

końcowego odbioru robót. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia rękojmi na okres 3 lat licząc od dnia
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końcowego odbioru. 2.3 Warunki odbioru końcowego Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia/umowy nastąpi,

zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawą prawo zamówień publicznych, po przeprowadzeniu kontroli

placu zabaw, która będzie prowadzona przez osobę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw oświaty i

wychowania pod kątem zgodności utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw z wymogami określonymi

w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego

wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach

I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz warunkami bezpieczeństwa jakim

powinny odpowiadać szkolne place zabaw, określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie

produktów, przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

oraz przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przewiduje się możliwość przeprowadzeni maksymalnie dwóch kontroli. Od pozytywnego wyniku kontroli zleży

odbiór końcowy robót. Negatywny wynik kontroli placu zabaw pozbawia Zamawiającego możliwości uzyskania

dotacji budżetowej. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w kontroli placu zabaw prowadzonej przez

osobę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 2.4 Terminy Przedmiot

zamówienia/umowy należy wykonać w terminie umownym określonym w dalszej części niniejszej specyfikacji.

Przeprowadzenie kontroli placu zabaw przez osobę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw oświaty i

wychowania może nastąpić w terminie umownym lub po tym terminie. Rozliczenie dotacji zgodnie z umową nr

8/2012/PL spisaną pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Pilchowice rozumiane jako odbiór przedmiotu

zamówienia/umowy potwierdzony protokółem odbioru końcowego, jak również wykorzystanie dotacji oraz

środków własnych (zaplata za fakturę nie może być późniejsze niż 30.11.2012r.). 2.5 Oferty z rozwiązaniami

równoważnymi Przedstawione w dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem

producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a

zwłaszcza art. 29 do 31. Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń,

ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert

zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia,

ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, folderów,

opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia W związku z

powyższym Wykonawca w przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych winien dołączyć do oferty w

formie papierowej i elektronicznej na nośniku np. CD następujące dokumenty: koncepcję zagospodarowania palcu

zabaw równoważnymi urządzeniami rekreacyjnymi, z zaznaczeniem wielkości stref niebezpiecznych karty

techniczne z danymi katalogowym proponowanych urządzeń rekreacyjnych kartę techniczną z danymi

katalogowymi nawierzchni sztucznej potwierdzającą parametry nawierzchni Atest Higieniczny Państwowego

Zakładu Higieny dla nawierzchni wraz z załącznikami atesty, certyfikaty urządzeń rekreacyjnych atest, certyfikat

dla nawierzchni Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące urządzeń rekreacyjnych winny zawierać

następujące dane katalogowe: a) przestrzeń minimalną, b) wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z

wysokością swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni, c) całkowite wymiary największej(-ych) części, d)

masę najcięższej części/sekcji, w kilogramach, e) wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego
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użytkowników urządzenia, f) czy urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach lub w

warunkach nadzoru, g) dostępność części zapasowych, h) certyfikat, świadectwo zgodności z Normą PN-EN 1176

z 2009 roku . Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące nawierzchni sztucznej winny zawierać

następujące informacje dotyczące: spełnienia warunku aby: nawierzchnia była wodoprzepuszczalna, składała się z

jednolitej mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego, była pokryta warstwą kolorowego

granulatu EPDM. Wierzchnia cześć płyty powinna być gładka, po obwodzie sfrezowana. Łączenie elementów

nawierzchni (płyty) następuje dzięki wykorzystaniu kołków montażowych. spełnienia wymaganych parametrów

nawierzchni: zgodnie z dokumentacja projektową, np.: skład procentowy granulatu gumowego i kleju

poliuretanowego, twardość - wsp. Shore A, gęstość poprzeczna, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy

zerwaniu, odporność na rozdzieranie, wytrzymałość na pęknięcia w niskiej temperaturze, ognioodporność,

współczynnik przepuszczania ciepła, wartość przewodzenia ciepła, współczynnik rozpuszczalności, trwałość,

oporność powierzchniowa, mrozoodporność, odporność na zmianę wymiarów, odporność na zmianę barwy,

stabilność wymiarowa, wytrzymałość chemiczna, stabilność termiczna długotrwała, stabilność termiczna

krótkotrwała i inne 2.6 Inne wymagania: Przy przygotowaniu oferty i realizacji robót należy uwzględnić specyfikę

pracy w czynnych obiektach oświatowych. Rozliczenie dotacji udzielanej na dofinansowanie wydatków związanych

z wykonawstwem placu zabaw zostanie dokonane w terminie wynikającym z odrębnych dokumentów, a

związanych z programem Radosna szkoła..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.91-4, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1,

45.23.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.11.22.10-0, 45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1, 37.53.52.00-9,

45.23.62.10-5.

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:  Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

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.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
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wykonanie zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat, przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie

wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację jednej roboty

budowlanej, polegającej na wykonaniu zagospodarowania terenu elementami małej architektury, o

wartości brutto nie mniejszej niż 150 000 złotych, lub jednej roboty budowlanej, polegającej na

wykonaniu placu zabaw, o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000 złotych, Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające, że łącznie

spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi dysponować osobą: 1 kierownika budowy z

uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane

muszą być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub

odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wystawionym na podstawie uprzednio

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju z

którego pochodzi osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające, że łącznie

spełniają warunki udziału w postępowaniu.

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 nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

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 jeżeli okres prowadzenia działalności

jest  krótszy -  w  tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty  i  miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że 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  także  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami
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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.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

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu

zamówienia z powodu: a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, b) wystąpienia

zdarzeń mających wpływ na realizację przedmiotu umowy zależnych od zamawiającego, c) wystąpienia robót

dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, d) nadzwyczajnych

zdarzeń gospodarczych niezależnych od zamawiającego, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, e) decyzji nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, 2.

Zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla

zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, 3. Rezygnacji z części robót -

ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które wynikły w

trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 4. Zmiany osób zdolnych

do wykonania zamówienia przedstawionych w ofercie, gdzie wykonawca proponuje zmianę osób w przypadkach: -

gdy osoby te nie będą wywiązywały się z obowiązków wynikających z umowy, - choroby lub innych zdarzeń

losowych, - jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy np.:

rezygnacji. Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia
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wymienionych w ofercie, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku

przedmiotowej zmiany, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Zmiany osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.pilchowice.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Pilchowice ul.

Damrota 6 44-145 Pilchowice pok nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.08.2012

godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok nr 4.

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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