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Urząd Miejski w Pasłęku: Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność  ich  wyodrębnionych  organizacyjnie  jednostek,  które  będą  realizowały  zamówienie,  obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE: Nie 
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miejski w Pasłęku, 
krajowy numer identyfikacyjny 000524447, 
ul. Pl. Św. Wojciecha  5, 
14-400  Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, 
tel. +48552482001, 
e-mail: grzegorz.nazarewicz@paslek.pl,
faks +48552483180. 
Adres strony internetowej (URL): http://paslek-um.bip-wm.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL): 
Tak http://paslek-um.bip-wm.pl/ 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Tak http://paslek-um.bip-wm.pl/ 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest  przesłanie  ofert  lub wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  w inny
sposób: Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak - w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne: Nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęk
Numer referencyjny: BGK.271.2.2019.GN 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych  

lub  określenie  zapotrzebowania  i  wymagań  ) a  w  przypadku  partnerstwa  innowacyjnego  -  określenie  
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia  jest  usługa polegająca na:  bieżącej  konserwacji  sieci  kanalizacji  deszczowej  na

terenie  miasta  Pasłęk  (Gmina  Pasłęk,  powiat  elbląski,  województwo  warmińsko-mazurskie),  w  sposób
nieprzerwany przez okres obowiązywania umowy. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: 
1) czyszczenie studni rewizyjnych, czyszczenie wpustów z przykanalikiem, czyszczenie kolektorów kanalizacji

deszczowej, czyszczenie kratek na wpustach, czyszczenie ścieków korytkowych, czyszczenie zestawów:
separator z osadnikiem na kanalizacji deszczowej wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów; 

2) uzupełnianie  brakujących  żeliwnych  pokryw  na  włazach  studni  oraz  rusztów  na  wpustach  kanalizacji
deszczowej; 

3) regulacja pionowa poziomu kratek na wpustach i włazów na studniach; 
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4) wymiana wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej oraz włazów na studniach rewizyjnych; 
5) wykonanie monitoringu (inspekcji TV) wyznaczonego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z nagraniem na

płycie CD lub DVD; 
6) udział  osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane  o  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych w komisjach odbiorowych nowych przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej; 

7) wymianę uszkodzonych fragmentów sieci kanalizacji deszczowej. 
3. Zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia: 

1) Orientacyjna długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęka wynosi ok. 48 766 m. 
2) Ilość studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej przewidzianych do czyszczenia: ok. 485 szt. 
3) Ilość wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej przewidzianych do czyszczenia: ok. 895 sztuk. 
4) Ilość separatorów na kanalizacji deszczowej przewidzianych do czyszczenia: 12 sztuk

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 50800000-3 

Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 
Waluta: 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM
I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań 
Informacje dodatkowe: 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada lub będzie
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na cały okres związania
niniejszą umową na kwotę nie niższą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł)
Informacje dodatkowe: 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli  wykaże, że posiada wiedzę
i doświadczenie  zawodowe  oraz  niezbędny  potencjał  techniczny  umożliwiające  wykonanie  przedmiotu
zamówienia, to jest: 
1. należycie wykonał w okresie ostatnich 4 (czterech) lat,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również należycie wykonuje w okresie ostatnich 4 (czterech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia o charakterze
i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tzn. wykonał lub wykonuje prace związane
z konserwacją i utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej co najmniej we wpusty uliczne, studnie
rewizyjne i separatory substancji ropopochodnych, o: 
1) wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł) każde lub
2) łącznej długości utrzymywanej sieci kanalizacji deszczowej wynoszącej co najmniej 30 000 m (trzydzieści

tysięcy metrów) wyposażonej we wpusty uliczne i/lub studnie rewizyjne w ilości łącznej nie mniejszej niż 300
szt. (trzysta szt.) oraz separatory substancji ropopochodnych w ilości nie mniejszej niż 5 (pięć) każde;

- realizowane przez okres (czas trwania umowy) nie krócej niż 6 miesięcy każde.
Zamawiający  dopuszcza  sumowanie  długości  utrzymywanej  sieci  kanalizacji  deszczowej  oraz  sumowanie
ilości  wpustów  ulicznych,  studni  rewizyjnych  i  separatorów  substancji  ropopochodnych  celem  wykazania
wymaganej łącznej długości / ilości wyłącznie w sytuacji, gdy usługi związane z utrzymaniem tych elementów
zrealizowane zostały na rzecz jednego zamawiającego oraz usługi te wykonywane były w tym samym okresie
(terminie obowiązywania umów). Zamawiający dopuszcza również wykazanie co najmniej jednego zadania o
wymaganej wartości oraz co najmniej jednego zadania o wymaganej długości i ilości elementów; 

2. Dysponuje lub będzie dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji  przedmiotu zamówienia, w postaci i
ilości co najmniej:
1) jednego pojazdu do czyszczenia kanalizacji z recyklingiem o minimalnych parametrach:

a) wydajność wysokociśnieniowej pompy wodnej min. 300 l/min. przy ciśnieniu min. 100 bar; 
b) wydajność kompresora próżniowego (pompa ssąca) min. 1000 m3/godz;
c) długość węża ciśnieniowego min. 150 m;
d) pojemność komory wody czystej min. 5 m3;
e) pojemność komory na szlam (osad) min. 5 m3; 
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2) jednego pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanałów kanalizacji  deszczowej  oraz usuwania zatorów
w sieciach  o średnicach do ø1000 mm, wyposażonego w wysokociśnieniową pompę wodną,  z  wężem
ciśnieniowym o długości min. 120 m;

3) jednego pojazdu z kamerą inspekcyjną do monitoringu (inspekcji TV) kanałów o średnicach od ø200 mm
do ø1000 mm - głowica kamery ruchoma w osi poziomej i  pionowej, zdalnie sterowaną głębią ostrości,
z pomiarem spadków kanałów i kablem o długości min. 150 m, z możliwością nagrania inspekcji na płytach
CD/DVD;

3. Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest co najmniej jedną
osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  o  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci  wodociągowych
i kanalizacyjnych.

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: Tak
Informacje dodatkowe: 

III.2)  PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  Tak  (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU  ORAZ SPEŁNIA WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE  ZAMAWIAJACEGO  W  CELU  POTWIERDZENIA  OKOLICZNOŚCI,  O  KTÓRYCH  MOWA
W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału
w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP. 
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wezwania  Wykonawcy,  którego  oferta  została  oceniona  najwyżej,
do przedstawienia dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, to jest: 
1)  aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że  Wykonawca

nie zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2)  aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek
na ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli  Wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  składa
odpowiednio: 
1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma osoba,  której  dotyczy  informacja  albo  dokument,  w  zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji  ani nie ogłoszono upadłości  – wystawiony nie wcześniej  niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3)  dokument  lub  dokumenty  potwierdzające,  że  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane
prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości
wykonania decyzji  właściwego organu -  wystawiony nie  wcześniej  niż 3 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE  ZAMAWIAJACEGO  W  CELU  POTWIERDZENIA  OKOLICZNOŚCI,  O  KTÓRYCH  MOWA
W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) wykazu zrealizowanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, zakresu (rozmiaru), wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane,  z załączeniem  dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  należycie,  przy  czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
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usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

3)  wykazu  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w szczególności
odpowiedzialnych  za  realizację  przedmiotu  zamówienia,  wraz  z informacjami  na temat  ich  kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o podstawie  do dysponowania  tymi
osobami.

4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE  ZAMAWIAJACEGO  W  CELU  POTWIERDZENIA  OKOLICZNOŚCI,  O  KTÓRYCH  MOWA
W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty: 
1) Formularz cenowy
2) informację  Wykonawcy,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku

podatkowego - jeżeli dotyczy; 
3) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy;
4) dokumenty dotyczące powoływania się na zasoby innych podmiotów - jeżeli dotyczy;
5) dokumenty dotyczące wspólnego ubiegania się o zamówienie - jeżeli dotyczy.
W terminie do 3 dni  od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  informacji  z otwarcia ofert,  o której  mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium 
Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł). 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
Szczegóły dotyczące wadium zawarto w SIWZ. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie
Dopuszcza  się  złożenie  ofert  w  postaci  katalogów  elektronicznych  lub  dołączenia  do  ofert  katalogów
elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane  jest  przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej  (przetarg  nieograniczony,  przetarg  ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena oferty 60,00

Skrócenie czasu przystąpienia do likwidacji awarii 30,00

Termin płatności faktur 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający  nie  przewiduje  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-01-18, godzina: 10:00, 
Skrócenie  terminu  składania  wniosków,  ze  względu  na  pilną  potrzebę  udzielenia  zamówienia  (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski 
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IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4)  Przewiduje  się  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  przypadku  nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu
zamówień  na  badania  naukowe  lub  prace  rozwojowe,  które  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 


