
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.iopan.gda.pl/bip/przetarg229/

Sopot: Kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej

Numer ogłoszenia: 89154 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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 zamawiającego: http://www.iopan.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa i świadczenie usług

dystrybucji energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

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

kompleksowa dostawa energii elektrycznej, tj. sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Instytutu

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania IO/ZP/5/2015), zgodnie z wymaganiami

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Przewidywana ilość dostarczanej energii

elektrycznej w okresie realizacji zamówienia wynosi 680 000 kWh. 3. Zamawiający zastrzega, że podana ilość

dostarczanej energii jest ilością prognozowaną (szacunkową). Rzeczywista ilość może różnić się od ilości

przewidywanej o 20 %. 4. Rzeczywista ilość dostarczanej energii elektrycznej będzie zależeć od faktycznych

potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie z Wykonawcą będzie odbywało się na podstawie faktycznego zużycia

energii elektrycznej dla punktu poboru energii elektrycznej (PPE). 5. Wykonawca będzie zobowiązany

(odpowiedzialny) za bilansowanie handlowe energii elektrycznej w ramach zawartej umowy sprzedaży energii.

6. Zamawiający zastrzega, że moc umowna może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. 7.

Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), realizowaną na podstawie umowy

kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. 8. Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług

dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo Energetyczne, kodeksu
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cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z

dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie

energią elektryczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1200 ze zm.). 9. Operatorem systemu dystrybucji energii jest

ENERGA-OPERATOR S.A.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% wartości

zamówienia podstawowego, w przypadku zużycia energii elektrycznej na poziomie wyższym niż

przewidywany lub podłączenia nowych odbiorników energii

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga

wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium wynosi 4 000,00 zł. 3.

Wadium Wykonawca może wnieść w akceptowanej przez Zamawiającego formie: a) pieniężnej, b) poręczeń

bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. W

przypadku, gdy: a) oferta nie będzie zabezpieczona wadium, b) wadium zostało wniesione w formie innej niż

określił Zamawiający, c) wadium zostało wniesione w wysokości mniejszej niż określił Zamawiający,

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z dalszego postępowania. 5. Wadium w akceptowanej przez

Zamawiającego formie należy wnieść do momentu ostatecznego składania ofert. Wadium w formie pieniężnej

należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku: 98 1130 1121

0006 5623 1520 0001. Na przelewie należy umieścić adnotację : Wadium w postępowaniu na kompleksową

dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr postępowania: IO/ZP/5/2015 6. Zamawiający

informuje, że za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. W

przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 3 lit. b) - e) dokument wadium, zawierający

oznaczenie postępowania wskazane w pkt 5, należy złożyć w Kasie Instytutu Oceanologii PAN - pokój 110, zaś

kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. 8. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w
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swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy prawo zamówień publicznych 9. W przypadku

wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty

poręczenia /gwarancji/ na pierwsze żądanie Zamawiającego. 10. W przypadku składania oferty przez

konsorcjum, w treści dokumentu wadium powinno być wyraźnie wskazane w imieniu jakich podmiotów wadium

jest wnoszone. 11. Dokumenty dotyczące ustanowienia wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres

związania Wykonawcy ofertą. 12. Warunki zatrzymania, zwrotu i utraty wadium określa ustawa Prawo

zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie posiadania

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

obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: 1. posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki, oraz 2. posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, a w przypadku

Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej - posiadania aktualnej podpisanej

umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług

dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania

energii elektrycznej w okresie co najmniej obejmującym realizację dostaw wynikających z niniejszego

postępowania. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę 1)

oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 2) aktualną koncesję na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (wskazaną w punkcie IV.1.2. SIWZ) i 3) aktualną

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących

właścicielem sieci dystrybucyjnej (wskazaną w punkcie IV.1.3. SIWZ), a w przypadku Wykonawców

nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej - oświadczenia o posiadaniu aktualnej podpisanej

umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług

dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania energii

elektrycznej w okresie co najmniej obejmującym realizację dostaw wynikających z niniejszego

postępowania (wskazane w punkcie IV.1.4. SIWZ). Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o

spełnianiu warunku - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz wyżej wymienione

dokumenty - Zamawiający uzna warunek za spełniony.
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie posiadania

wiedzy i doświadczenia - zapewniających wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi

w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału

w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Wykonawca

polegający na zasobach innych podmiotów 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 wykonaniu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - zapewniającym wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenie,

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o

spełnianiu warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - Zamawiający uzna

warunek za spełniony. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów 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 wykonaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zapewniającymi wykonanie

zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę

oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca złoży

oświadczenie o spełnianiu warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ -

Zamawiający uzna warunek za spełniony. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów

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

wykonaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie posiadania

sytuacji ekonomicznej i finansowej - zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania
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warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenie, że Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu

warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za

spełniony. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów 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 wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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

jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed

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

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie 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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie 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

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

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 miesięcy przed

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

zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

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

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

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

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

a) Formularz ofertowy - wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, b) Formularz

cenowy - wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, c) Dowód wniesienia wadium, d)

Pełnomocnictwo dla osoby, która nie składa osobiście oferty w swoim imieniu lub której prawo do reprezentacji

nie wynika z dokumentów określonych w punkcie VI.1.2. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału

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

dokumentem (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia) uzasadniającym

uprawnienie mocodawcy do reprezentowania Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie wynika z dokumentów

określonych w Rozdziale VI punkt 1.2. SIWZ. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do

wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. e) Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego

w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty

wspólnej; pełnomocnictwo musi być złożone 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 upoważniony.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Termin płatności - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie 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) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach

stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron, b) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów

prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, c) zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe

wykonywanie przedmiotu umowy, d) nastąpi zmiana ustawy o podatku akcyzowym, e) zmniejszenie uprawnień

do emisji dwutlenku węgla do atmosfery wynikającymi z regulacji ustawowych lub dyrektyw UE, f)

wprowadzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązku zatwierdzania przez Wykonawcę taryf

lub nałożenie dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych, g) zmiana regulacji

dotyczących podatku VAT, h) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne

dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę, i) zmiany umowy są konieczne na skutek

działania organów administracji lub instytucji upoważnionych 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 dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg229/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 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 postępowaniu lub ofert: 29.04.2015

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

Sopot, pok. 120.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy 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
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