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Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostQpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia:

www,zdm.waw.pl

Warszawa: Regulacja wlazow i wpustow kanalizacyinych na

wybranych odcinkach dr6g krajowych, wojewodzkich i powiatowych

m. st. WarszawY

Numer ogloszenia: I 41682 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015

OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi

Zamieszczan ie oglosze n ia : obowiqz kowe.

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

1.1)NAZWA IADRES: Miasto Stoleczne Warszawa -Zazqd Drog Miejskich , ul. Chmielna 120, 00-801

Warszawa, woj. mazowieckie, tel.22 55 89 000, faks22 8909211.

Ad res strony internetowej zamawiajqcego: www.zd m.waw. pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWTAJ{CEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

il.1 ) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

f f .1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przezzamawiajqcego: Regulacja wlaz6w iwpustow

kanalizacyjnych na wybranych odcinkach drog krajowych, wojew6dzkich i powiatowych m. st. Warszawy.

11.1.2) Rodzaj zam6wienia: uslugi.

11.1.4)Okre$lenie przedmiotu oraz wielko6ci lub zakresu zam6wienia: Regulacja wlaz6w iwpust6w

kanalizacyjnych na wybranych odcinkach d169 krajowych, wojewodzkich i powiatowych m. st. Warszawy.

11.1.5) przewiduje sig udzielenie zam6wief uzupelniajqcych:

Okre5lenie przedmiotu oraz wielko5ci lub zakresu zam6wief uzupelniajqcych

Zamawiajqcy pzewiduje udzielenia zam6wieri uzupelniajqcych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy Pzp, do wysokoSci 50 % wartoSci szacunkowej zamowienia podstawowego.

f 1.1.6) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.00. 00-8.

ll.1.7l Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty czg6ciowej: nie.

11.1.8)Czy dopuszcza siq zlo2enie oferty wariantowej: nie.

f f .2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Zakonczenie: '16.'10.2015.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM ITECHN:CZNYM

Ⅲ.1)WADiUM

informacia na temat wadium:W przedmiotowym postepoWaniu ZamawialaCy nie wymaga wnies!enia

wadium

:‖.2)ZAL:CZK:

Ⅲ。3)WARUNKI UDZ:ALU W POSTEPOWANIU ORAZ OP:S SPOSOBU DOKONYWAN:A OCENY

SPEヒ N:AN:A WCH WARUNKOW

i‖ .3.2)W:edZa l do6wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku

W celu oceny spelniania warunku dotyczaCegO pOsiadania wiedzy i doSwiadCZenia,

lrykOnawca musi wykazaC,2e W Okresie ostatnich 3 1at przed uplywem terminu skladanla

ofert,a lette‖ okres prowadzenla dzialalnoScilest k「 6tSZy― w tym okresie,wykonal(w

przypadku uslu9 okresowych rOwnie2 wykonule)zam6wlenia na regulaq9 1ub wymiane co

naimniei 1000 SZtuk Wlaz6w typu ci92kiegOl zlokallzowanych w iezdniach dr6g publlcznych:

ZalaCZaiaC d0 0ferty wykaz wykonanych,a w przypadku Swiadczen okresOwych「
6wnie2

wykonywanych g10wnych uslug wraz z podaniem ich wartoSci,przedmiotul dat wykonan†
ai

podn∩ iot6W,na rzecz kt6rych uslugi zostaly wykonane oraz zalaCZeniem dowodOw,CZy ZOStaly

wykonane lub sq wykonywane nalezycie.

lll.3.3) Potencjal technicznY

Opis sposobu dokonywanaa oceny spelniania tego warunku

W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego dysponowania odpowiednim potencjalem

technicznym, V$konawca musi mie6 do dyspozycji nastgpujqce nazqdziai urzqdzenia

niezbgdne do wykonania zam6wienia: 1. rqczno-hydrauliczny podno5nik pier6cieni do

demonta/u wlaz6w - 1 szt., 2. mlot udarowy zszeroka topatkq - 1 szt', 3' pzyzqdy do

regulacjiwlaz6w, szalunki pneumatyczne lub metalowe, przyzqdy do ustawtania/

Doziomowania wlazow, 4. agregat prqdotw6rczy - 1 szt., 5. zagqszczarka do asfaltu - 1 szt', 6.

termos do asfaltu - 1 szt., 7. samoch6d techniczny (bus) - 1 szt. 8. samochod lub przyczepa do

wywozu odpadow rozbiorkowych - 1 szt'

lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi

do wykonania zam6wienia, \Arlkonawca musi miec do dyspozycji osoby legitymujqcq siq

do5wiadczeniem i kwalifikacjamizawodowymi odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie mu

powiezone, w szczeg6lnosciokreSlonymi pzepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.' Prawo

budowlane ( tj Dz. U. z 2013 t. poz. 1 409). \A/ykonawca pzedstawi w ofercie kandydata na

stanowisko wymienione ponizej: Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osob - Staz pracy (w
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latach): 1. Kierownik rob6t drogowych lub wodno-kanalizacyjnych -1 osoba -3 lata. 2. Majster

lub brygadzista - 1 osoba - 3 lata. Osoba wymieniona w pozycji 1 winna posiadad odpowiednie

uprawnienia budowlane (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne

zaSwiadczenie o wpisie na listq czlonk6w wlaSciwej izby samozqdu zawodowego (zgodnie z

ustawq z dnia 15J22000 r. o samorzedach zawodowych architekt6w, inzynier6w budownictwa

orazurbanist6w-Dz. U.zdnia24stycznia2001r. Nr5, poz.42zp62n. zm.).Wprzypadku

uprawnieh budowlanych wydanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo

budowlane), wymagane bgdq uprawnienia bez ograniczefi, pzy zachowaniu warunku

do6wiadczenia. Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powyzszej tabeli mogq

by6 r6wnie2, zgodnie z arl. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, kt6rych odpowiednie

kwalifikacje zostaly uznane na zasadach okreSlonych w pzepisach odrqbnych, w

szczeg6lno5ci w pzepisach ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w pafistwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca

musi wykaza 6, 2e: 1. uzyskal Sredni pzych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie

rachunk6w zysku i strat pozycja przych6d netto ze sprzeda2y produkt6w, towarow i materialow

lub pzych6d netto ze spzedazy izr6wnane z nimi) w wysoko5ci nie mniejszej niz 300.000,00

zl (slownie: trzysta tysiqcy ztotych); 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnejw

zakresie prowadzonej dzialalnoSci zgodnej z pzedmiotem niniejszego zamowienia, na wartoSc

co najmniej 150.000,00 zl (slownie: sto piqddziesiqt tysigcy ztotych).

ilt.4)tNFORMAGJA O OSWnDczENIACH LUB DOKUMENTAGH, JAKIE MAJA DOSTARczYc

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPETNIANIA WARUNKOW UDZIALU W

posTEpowANtu oRAz N|EPoDLEGANTA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAVVY

llf .4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcQ warunk6w, o kt6rych mowa w art.22

ust. 1 ustawy, opr6cz o5wiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu nale2y

przedlo2y6:

. wykaz wykonanych, a w pzypadku Swiadczefi okresowych lub ciqglych rownieZ wykonywanych,

gl6wnych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert

albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, a je?eli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wrcz z podaniem ich wartoSci, pzedmiotu, dat

wykonania i podmiotow, na zecz kt6rych dostawy lub ustugi zostaly wykonane, oraz zalqczeniem

dowod6q czy zostaly wykonane lub sq wykonywane naleZycie;

o okreSlenie dostaw lub uslug, kt6rych dotyczy obowiqzek wskazania przez wykonawcQ w wykazie
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lub zloZenia poSwiadczei, w tym informacja o dostawach lub uslugach niewykonanych lub

wykonanych nienalezycie

8.1.2. Vfkaz wykonanych, a w pzypadku Swiadczeh okresowych lub ciqglych r6wniez

wykonywanych, gl6wnych uslug w zakresie niezbqdnym do wykazania spelniania warunku

wiedzy idoSwiadczenia, o kt6rym mowa w pkt 7.3.1. SIWZ, w okresie ostatnich tzech lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym

okresie, wrazz podaniem ich wartoSci, pzedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzeczktorych

uslugi zostaly wykonane - zalqcznik nr 2 do Oferty (DoSwiadczenie zawodowe). W wykazie winny

by6 wskazane zam6wienia na regulacjq lub wymiang co najmniej 1000 sztuk wlaz6w typu

cigzkiego, zlokalizowanych w jezdniach dr6g publicznych. Do powyzszego wykazu winny by6

dolqczone dowody, 2e wymienione w wykazie prace zostaly wykonane lub sq wykonywane

nale2ycie. Zamawiajqcy nie bgdzie zqdal informacji o pracach niewykonanych lub wykonanych

nienaleZycie.;

. wykaz nazqdzi, wyposaZenia zakladu i urzqdzefi technicznych dostgpnych wykonawcy uslug lub

rob6t budowlanych w celu wykonania zam6wienia wrcz z informacjq o podstawie do

dysponowania tymi zasobami;

. wykaz os6b, kt6re bgdq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczegolnoSci

odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolq jako5ci lub kierowanie robotami budowlanymi,

wtaz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztalcenia

niezbqdnych do wykonania zam6wienia, a tak2e zakresu wykonywanych pzez nie czynno6ci,

oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami;

o sprawozdanie finansowe w czgSci, a je2eli podlega ono badaniu pzez biegtego rewidenta

zgodnie z przepisami o rachunkowoSci, r6wnie2 opiniq odpowiednio o badanym sprawozdaniu

albo jego czqsci, a w pzypadku wykonawcow niezobowiqzanych do sporzqdzania sprawozdania

finansowego, innych dokument6w okreSlajqcych obroty oraz zobowiqzania i naleZnoSci - za

okres nie dlu2szy ni2 ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy

- za ten okres;

o oplacona polisq, a w Wzypadku jej braku, inny dokument potwierdzdqcy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno5ci zwiqzanej z

pzedmiotem zam6wienia.

lll.4.2l W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nale2y przedlo2y6:

o oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci
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gospodarczej, jezeli odrQbne pzepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcze5niej niz 6 miesiqcy pzed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Je2eliwykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedklada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibq lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj qcy, 2el.

o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci - wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesiqcy

przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o

udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

o nie ozeczono wobec niego zakazu ubiegania siq o zamowienie - wystawiony nie wczeSniej niz 6

miesiqcy przed uptywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu

o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

lll.4.4) Dokumenty dotyczqce przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej

o lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, 2e nie naleZy do grupy

kapitalowej;

ilt.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Jezeli z uzasadnio nq pzyczyny \Arlkonawca nie mo2e pzedstawid dokumentow dotyczqcych sytuacji

finansowej i ekonomicznej, wymaganych przezZamawialqcego, mo2e przedstawic inny dokument, ktory

w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie warunk6w oprsanych w pkt 7,3.4 SIWZ. 2. Wykonawca

mo2e polegac na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zam6wienia, zdolnoSciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru

prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnic

Zamawiajqcemu, iz bgdzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zam6wienia, w szczeg6lnoSci

pzedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji

niezbgdnych zasob6w na potzeby wykonania zam6wienia, zawierajqce zakres czynnoSci, ktore te

podmioty zobowiqzujq sig wykonac. W celu oceny, czy \A[rkonawca bqdzie dysponowal zasobami innych

podmiot6w w stopniu niezbqdnym do nalezytego wykonania zam6wienia oraz oceny, czy stosunek

l4czqcy \Afikonawcq z tymi podmiotami gwarantuje zeczywisty dostgp do ich zasob6w, powyzsze

zobowiazanie lub inne dokumenty, na podstawie kt6rych Wykonawca udowadnia, ze bqdzie dysponowal
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zasobami niezbqdnymi do realizacji zam6wienia, powinno zawierac: 2.1. zakres (opis) dostqpnych

\Arlkonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.2. sposob wykorzystania zasobow przy wykonywaniu

zam6wienia, 2.3. okreSlenie charakteru stosunku, jaki bgdzie lqczyl \Af konawcg z innym podmiotem, 2.4.

okreSlenie zakresu iokresu udzialu innego podmiotu pzy wykonywaniu zam6wienia. 3. Do ofefty nalezy

zahaczye kosztorys ofertowy - zgodny z przedmiarem rob6t zalqczonymw rozdziale Vll SIWZ. Do

kosztorysu ofertowego nale2y zatqczyC stronq tytulowq.

rv.1) TRYB UDZTELENIA ZAMOWIENTA

fV.1.1 ) Tryb udzielenia zam6wienia: pzetarg nieograntczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

lV.2.1l Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzane z pzedmiotem zam6wienia:

1 -Cena-90

2-Gwarancja-10

rv.3) ZMTANA UMOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczatne zmiany postanowief umowy oraz okre5lenie warunk6w zmian

1. Zgodnie z arl. 144 ustawy Prawo zam6wieri publicznych ZamawilEcy pzewiduje istotne zmiany

zawartej umowy dotyczqce odpowiednio warto5cizamowienia lub terminu realizaqi zamowienia w

szczeg6lnoSci w pzypadku zaistnienia nastgpujqcych okoliczno6ci: 1) w razie koniecznoSci podjqcia

dzialahzmiezajqcych do ograniczenia skutk6w zdazenia losowego wywolanego przez czynniki

zewnqtzne, kt6rego nie mo2na bylo pzewidzie6 z pewno6ciq, szczeg6lnie zagraZaiqce bezpoSrednio

Zyciu lub zdrowiu ludzi;2) w zastgpstwie wykraczajqcych poza terminy okreSlone w KPA procedur

administracyjnych oraz innych termin6w formalno prawnych urzgdowych majqcych wplyw na terminy

realizaili zam6wienia; 3) ograniczenia Srodk6w bud2etowych pzeznaczonych na realizacjg zam6wienia;

4)wystqpienia prac dodatkowych, zamiennych i zaniechanych; 5) w razie zaistnienia niepzewidzianych

sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne, powodzie itp. powodujqce zniszczenia i uszkodzenia

wymagajqce naprawy. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzqdzenie

podpisanego pzez Strony Protokolu koniecznoSci okreSlajqcego przyczyny zmiany oraz

potwierdzajqcego wystqpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w ust. 1.

Protok6l koniecznoSci bgdzie zalqcznikiem do aneksu, o ktorym mowa w niniejszej umowie.

tv.4) TNFoRMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostqpna specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wien ia : www.zdm.waw. pl

Specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyska6 pod adresem: Zazqd Drog
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Miejskich, ul. Chmielna '120; 00-801 Warszawa, Kancelaria pok. 15..

lV.4.4l Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert:

22.06.2015 godzina 10:00, miejsce: ZarzEd Drog Miejskich, ul. Chmielna 120; 00-801 Warszawa,

Kancelaria pok. 15. Otwarcie ofertw tym samym dniu o godz. 11:30 sala konferencyjna402..

fV.4.5) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii

Europejskiej: 1. Oferta musi byc podpisana przez \A/ykonawcg. Zamawilqcy wymaga, aby ofertq

podpisano zgodnie zzasadami reprezentacjiwskazanymiwe wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dziatalno5cigospodarczej. Jezeliosoba/osoby podpisujqca ofertg dzialana podstawie pelnomocnictwa,

to pelnomocnictwo to musiw swej treSciwyra2nie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty.

Pelnomocnictwo musizosta6 zloZonejako czg5c oferty w oryginale lub kopii poSwiadczonejza zgodnoSc

z oryginalem pzez notariusza.2. Ocena spelnienia przez wykonawcQ warunkow udzialu w

postgpowaniu, o kt6rych mowa w arl.22 ust. 1 Pzp oraz warunkow przedmiotowych zostanie dokonana

na podstawie wymaganych oSwiadczeh i dokumentow. Polegac bgdzie na ocenie zdolno5ciwykonawcy

do nalezytego wykonania zam6wienia, w szczeg6lnoSci pod kqtem rzetelnoSci, kwalifikacji, efektywnoSci

i doSwiadczenia, zgodnie z formulq jak spelnia-nie spelnia. Nie spelnienie chociazby jednego z

wymaganych warunk6w udzialu skutkowac bgdzie wykluczeniem wykonawcy z postqpowania. 3. Zasady

skladania olerty przez podmioty wystgpujqce wspolnie: 3.l.Wykonawcy skladajqcy ofertq wspolnq

zobowiqzani sq do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo

pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zawierac w szczegolnoSci:

wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, ktorego dotyczy, Wykonawcow ubiegajqcych sig

wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego umocowania.

Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi byc podpisany w imieniu

wszystkich V!!konawc6w ubiegajqcych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia , pzez osoby uprawnione

do skladania oSwiadczeh woli, wymienione we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcow.

Ustanowienie pzedmiotowego pelnomocnika mo2e zostac zawarle w umowie o wsp6ldzialaniu zloZonej

wraz z ofertq. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi zostac zlo2ony

wtazz ofertq w formie oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii. 3.2. Wszelka korespondencja oraz

rozliczenia dokonywane bgdq wytqcznie z pelnomocnikiem. 3.3. Wypelniajqc formularz oferty, jak

r6wnie2 inne dokumenty, powolujqc siq na Wykonawcg, w miejscu np. nazwa i adres \A/ykonawcy, nale2y

wpisad dane dotyczqce \Af konawc6w wspolnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, a nie

pelnomocnika tych \Arlkonawc6w. 3.4. \AATmagane oSwiadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 3.2.- 3.3.

winny by6 zlo2one pzezka2dego Wykonawcg wspolnie ubiegajqcego siq o zamowienie. 4.

Zamawiajqcy: 4.1.V[kluczy \Afkonawcq z postqpowania, o ile zajdq wobec tego Wykonawcy

okoliczno5ci wskazane w art.24 ust. 1 i ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp', 4.2. Odzuci kaZdq ofertq w

pzypadku zaistnienia wobec niej pzeslanek okreSlonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp..
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,V.4.171Czy przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznanla 6rodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii EuropeJskiej oraz niepodlegajqcych

zrvrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez parlstwa czlonkowskie Europefskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czq5ci

zam6wienia: nie
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