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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Oceanologii PAN , ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, woj. pomorskie,

tel. 058 5517281, faks 058 5512130.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.iopan.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa sprzętu komputerowego, części i

akcesoriów komputerowych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych (nr postępowania: IO/ZP/24/2013) dla

Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot. 2. Kod

CPV: 30.21.31.00-6 (Komputery przenośne), 30.21.30.00-5 (Komputery osobiste), 30.21.40.00-2 (Stacje

robocze), 30.23.00.00-0 (Sprzęt związany z komputerami), 30.23.70.00-9 (Części, akcesoria i wyroby do

komputerów), 30.23.72.00-1 (Akcesoria komputerowe), 30.23.71.00-0 (Części komputerów), 30.23.21.10-8

(Drukarki laserowe), 30.23.13.00-0 (Monitory ekranowe), 30.23.13.10-3 (Wyświetlacze płaskie). 3. Zamawiający

podzielił przedmiot zamówienia na 14 pakietów. Szczegółowy opis poszczególnych elementów znajduje się w

tabelach stanowiących załączniki nr 2.1. - 2.20. do niniejszej SIWZ. W związku z faktem, iŜ niniejsze postępowanie

jest powtórzeniem postępowania IO/ZP/18/2013 w zakresie uniewaŜnionym w tym postępowaniu Pakietów nr

II-IV, VII, XI, XV, XVI, XVIII-XX, w celu zachowania przejrzystości i ułatwienia Wykonawcom przygotowania

oferty, Zamawiający pozostawia bez zmian numerację tych Pakietów. Pakiety nr I, V, VI, VIII nie były przedmiotem

wcześniejszego postępowania. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących pozycje

tylko z jednego lub kilku pakietów. 5. Oferta w zakresie kaŜdego z pakietów musi być kompletna.
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Nieuwzględnienie w tej części, w której składana jest oferta, chociaŜby jednej z zamawianych pozycji, spowoduje

odrzucenie oferty. Dotyczy to równieŜ pakietów obejmujących poszczególne akcesoria. 6. Zamawiający wskazuje,

iŜ w poszczególnych pakietach wskazuje elementy wyposaŜenia komputerów, ultrabooków, notebooków,

netbooków i stacji roboczych, które uznał za istotne, jednakŜe brak wymienienia niektórych z urządzeń/elementów

wchodzących w skład takiego komputera, ultrabooka, notebooka, netbooka lub stacji roboczej oznacza, iŜ w to

miejsce Wykonawca jest zobowiązany zaoferować urządzenia tworzące funkcjonalną całość z elementami

wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, iŜ niezaleŜnie od ilości wymienionych istotnych

elementów Wykonawca ma zaoferować w pełni wyposaŜony sprzęt (m.in. komputer, ultrabook, notebook,

netbook, stację roboczą) zdolny do pracy bez dodatkowych inwestycji lub nakładów (nie dotyczy to sprzętu

peryferyjnego). Oznacza to, iŜ do komputerów stacjonarnych naleŜy dodatkowo dołączyć zawsze myszkę i

klawiaturę. 7. Zamawiający informuje, iŜ w szczegółowej specyfikacji technicznej poszczególnych pakietów określił

jedynie minimalne wymagane parametry. Wykonawcy w ofertach mogą oferować urządzenia o takich samych lub

lepszych parametrach. JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty

czy inne prawa zastrzeŜone lub wyłączne, lub teŜ określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego

części - naleŜy przyjąć, Ŝe Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze

wskazaniem na typ przedmiotu zamówienia i dopuszcza składanie ofert równowaŜnych pod względem wizualnym,

funkcjonalnym, o parametrach techniczno - uŜytkowych nie gorszych niŜ te podane w opisie przedmiotu

zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 8. Oferowany sprzęt musi

być fabrycznie nowy i pochodzić z bieŜącej produkcji roku 2013. 9. Oferowany przedmiot zamówienia musi być

wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie moŜe być przedmiotem praw osób

trzecich. 10. JeŜeli Zamawiający nie określił inaczej, komputery stacjonarne, przenośne i monitory, a takŜe

pozostałe elementy zamówienia powinny być objęte 24 miesięczną gwarancją. NiezaleŜnie od wymogów

gwarancyjnych opisanych powyŜej oferowane pamięci RAM muszą posiadać wieczystą gwarancję. 11.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny. 12. Wymagane jest, aby dostarczone

urządzenia oznaczone były symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki

z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz.

1089). 13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego

na swój koszt w terminie i na miejsce ustalone z Zamawiającym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5, 30.21.40.00-2, 30.23.00.00-0,

30.23.70.00-9, 30.23.72.00-1, 30.23.71.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.13.00-0, 30.23.13.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

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 Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia

warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, Ŝe Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunku

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania

wiedzy i doświadczenia - Zapewniającymi wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na

podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w

postępowaniu. JeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunku według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony. JeŜeli Wykonawca nie dysponuje

zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany

jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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

spełnienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający

Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym - Zapewniającymi wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia

warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, Ŝe Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunku

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony. JeŜeli

Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny dokument

wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące dysponowania

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zapewniającymi wykonanie zamówienia. Ocena

spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, Ŝe

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o

spełnieniu warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek

za spełniony. JeŜeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego

zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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 spełnienia warunku nastąpi w oparciu o

pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania

sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku

nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, Ŝe Wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunku według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony. JeŜeli

Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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 spełnienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny dokument

wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zamówienia.

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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy
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przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

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

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć:

inne dokumenty

a)  wypełnione  zgodnie  ze  wskazówkami  Zamawiającego  zestawienie  wymaganych  parametrów

technicznych i gwarancji - zgodnie z wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2.1-2.20. do SIWZ, b) dokumenty

dotyczące  przedmiotu  zamówienia  w  postaci  folderów  reklamowych,  kart  katalogowych lub  opisów

producenta  oferowanych  urządzeń  (dotyczy  kaŜdego  dostarczanego  sprzętu  i  akcesorium,  w  tym

adapterów i kabli do monitorów kupowanych jako osobny element).

III.6) INNE DOKUMENTY
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1.1. wypełniony formularz ofertowy - przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2.

wypełnione formularze cenowe - przygotowane zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 3.1.- 3.20. do

SIWZ - stosownie do Pakietu, na który składana jest oferta, UWAGA: W związku z klasyfikacją statku naukowo-

badawczego Oceania w grupie PKWiU 30.11.33.0 Stawki badawcze, morskie dostawy sprzętu komputerowego,

części i akcesoriów komputerowych na statek posiadają zerową stawkę VAT - dotyczy Pakietu VII. 1.3.

pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w punkcie VI.1.2

SIWZ (odpisu z właściwego rejestru); pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie oryginału lub poświadczonej

notarialnie lub przez Mocodawcę kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść

pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upowaŜniony; 1.4.

dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne

wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie

oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu;

treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest

upowaŜniony.

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: najniŜsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj. w zakresie

terminu realizacji umowy, przedmiotu zamówienia, płatności lub komparycji umowy i których konieczność

wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu

umowy lub zmiany rozwiązań technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie - w przypadku, w którym

słuŜyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego,

i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy

wynagrodzenia Wykonawcy; b) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia

Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji - w przypadku wystąpienia

okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez

Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia; c) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia - w przypadku, gdy wystąpi moŜliwość wykonania
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przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie

będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia

Wykonawcy; d) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem

podmiotowym stron; e) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku wystąpienia

okoliczności siły wyŜszej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie

moŜna było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagraŜającego bezpośrednio Ŝyciu lub zdrowiu ludzi lub

groŜącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; f) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu

zamówienia - w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemoŜliwiające wykonywanie

przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leŜącymi po stronie Wykonawcy; g)

urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT (takŜe obniŜka); h) zmiany

umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, i) zmiany umowy są konieczne na

skutek działania organów administracji lub instytucji upowaŜnionych do wydania decyzji albo innych aktów

władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg198/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Instytut Oceanologii Polskiej

Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  28.11.2013

godzina 09:45, miejsce: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712

Sopot, pok. 120.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Zamówienie jest finansowane lub współfinansowane w ramach projektów: 1. SATELITARNA

KONTROLA ŚRODOWISKA MORZA BAŁTYCKIEGO (SatBałtyk); realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, nr projektu POIG.01.01.02-22-011/09 - dotyczy Pakietu

VIII, XVI, XVIII i XX; 2. Projektu Source and transformation of Chromophoric Dissolved Organic Matter and its

role in surface ocean heating and carbon cycling in Nordic Seas and European Arctic( CDOM-HEAT)

realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego

Mechanizmu Finansowego 2009-2014- dotyczy Pakietu III; 3. Projektu Atlantic Water Pathways to the Arctic:

Variability and Effects on Climate and Ecosystems (PAVE) realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska

Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - dotyczy Pakietu II i IV..

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu 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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