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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj.
pomorskie, tel. 55 6406303, faks 55 6406300.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad
zadaniem Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 20142020., Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Ochrona wód i przywracanie
różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020., Osi Priorytetowej 11
Środowisko, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które polega m.in na: 1. Wykonaniu
zagospodarowania terenów miejskich usytuowanych nad rzeką Nogat w Malborku - obszar
tzw. amfiteatru zgodnie z projektem Zagospodarowanie bulwarów miejskich usytuowanych
nad rzeką Nogat w Malborku - odcinek D-G - projekt zamienny wykonaną przez Biuro
Projektowo-Inwestycyjne HYDRO-TERM (z wyłączeniem projektu zieleni za wyjątkiem
zieleni uwzględnionej w projekcie drogowym) w zakresie wykreowania miejsc służących
komunikacji, rekreacji i wypoczynkowi wraz z przebudową i rozbudową chodników, ciągów
pieszo-rowerowych oraz istniejących elementów zagospodarowania i ich otoczenia. 2.
Przebudowie istniejącego układu komunikacji w obszarze Parku Północnego w Malborku
zgodnie z dokumentacją techniczną pn. Przebudowa istniejącego układu komunikacji w
obszarze Parku Północnego w Malborku - etap III wykonaną przez Biuro Projektów
Drogowych PROWED, obejmującą w szczególności: 1) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego
- odcinek E-F - od amfiteatru do ul. Sportowej wraz z miejscami wypoczynku typu: A2, C1,
C2 wyposażonymi zgodnie z dokumentacją techniczną, 2) przebudowę istniejących zjazdów

bramowych, 3) wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sportowej do zjazdu, 4) wykonanie
oświetlenia. 3. Utworzeniu ścieżki dydaktycznej (przyrodniczej ścieżki edukacyjnej
Północnego Parku Miejskiego w Malborku) poprzez wykonanie i montaż tablic informacji
przyrodniczej utworzenie domków, budek i hoteli dla owadów zgodnie z dokumentem pn.
Opracowanie merytoryczne i graficzne przyrodniczej ścieżki edukacyjnej Północnego Parku
Miejskiego w Malborku wraz z materiałami edukacyjnymi, którego wykonawcą jest
Marketing Strategies oraz z dokumentem pn. Park Miejski w Malborku - opracowanie
autorskie zawierające, charakterystykę botaniczną, charakterystykę ornitologiczną, kosztorys
oraz mapowanie elementów parku i proponowanych zabiegów koordynowanym przez mgr
Piotra Kamonta. 4. Wykonaniu prac renaturalizacyjnych zgodne z dokumentem pn. Park
Miejski w Malborku - opracowanie autorskie zawierające, charakterystykę botaniczną,
charakterystykę ornitologiczną, kosztorys oraz mapowanie elementów parku i
proponowanych zabiegów koordynowane przez mgr Piotra Kamonta, polegające m.in. na
następującym zakresie prac: 1) nasadzenia liniowe (żywopłoty) i skupiskowe rodzimych
gatunków krzewów miododajnych i owocujących, 2) odtworzenie kwietnych łąk z
wykorzystaniem pospolitych gatunków kwiatów łąkowych, 3) przygotowanie miejsc dla
owadów i ptaków, 4) wycinka pojedynczych drzew zgodnie z projektem, tj. U1, U8-U12,
U18-U19, 5) usunięcie gatunków inwazyjnych 5. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano
nadzór saperski w szczególności przy pracach ziemnych polegający na obserwacji pod kątem
występowania ewentualnych materiałów wybuchowych. 6. W ramach przedsięwzięcia
zaplanowano wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnej i pamiątkowej. 7. Do
obowiązków Wykonawcy należą wszystkie czynności określone w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11
września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie oraz w projekcie umowy. 8. Szczegółowy
zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, dokumentacja projektowa,
uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB). 9. Dokumentacja projektowa do wglądu na stronie internetowej
www.bip.sztum.pl (w zakładce Zamówienia Publiczne) z przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane. 1) Przebudowa istniejącego układu komunikacji w obszarze Parku
Północnego w Malborku - etap III (Wykonawca: Biuro Projektów Drogowych PROWED)
wraz z przedmiarami robót, uzgodnieniami branżowymi i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), z których treścią Wykonawca
oświadcza, iż się zapoznał. 2) Zagospodarowanie bulwarów miejskich usytuowanych nad
rzeką Nogat w Malborku - odcinek D-G - projekt zamienny (Wykonawca: Biuro ProjektowoInwestycyjne HYDRO -TERM) wraz z przedmiarami robót, uzgodnieniami branżowymi i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), z
których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 3) Opracowanie merytoryczne i
graficzne przyrodniczej ścieżki edukacyjnej Północnego Parku Miejskiego w Malborku wraz
z materiałami edukacyjnymi (Wykonawca: Marketing Strategies). 4) Park Miejski w
Malborku - opracowanie autorskie zawierające, charakterystykę botaniczną, charakterystykę
ornitologiczną, kosztorys oraz mapowanie elementów parku i proponowanych zabiegów
(Koordynacja wykonania: mgr Piotr Kamont). 10. Zadanie jest dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś
priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej, w
związku z czym strony oświadczają, że są świadome, iż w interesie Zamawiającego jest
terminowa realizacja zamówienia..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20% wartości
zamówienia podstawowego tożsamego z zamówieniem podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
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: Zakończenie:
31.07.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: a) przynajmniej
jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki inspektora nadzoru, posiadającą
uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej mająca co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia

uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru prowadzącego nadzór
w zakresie robót drogowych. b) przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie
obowiązki inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń mająca, co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania
uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru prowadzącego nadzór w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. c)
przynajmniej jedną osobę pełniącą funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, która musi spełniać wymogi
określone w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO) z dnia 14 października 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i
poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 r. poz. 1789), co najmniej 2 lata
doświadczenia. d) przynajmniej jedną osobę, która będzie pełnić nadzór nad
realizacją robót związanych z zielenią, posiadająca wykształcenie kierunkowe
w zakresie architektury krajobrazu. UWAGA: Zamawiający dopuszcza
możliwość połączenia funkcji inspektorów nadzoru o którym mowa pod
warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje warunków wymaganych
dla poszczególnych funkcji. Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w
wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i
SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(j.t Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278). Zamawiający uzna
osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji Przedmiotu
zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane (j.t Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm.).


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

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:


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 do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

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;

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;

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)
1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w niniejszym pkt.
III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w

terminach określonych w niniejszym pkt. III.4.3.1. 2. Formularz ofertowy, zgodny z
załącznikiem do SIWZ.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 90



2 - Warunki płatności - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
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
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1.1 w zakresie
terminu realizacji umów - jeżeli umówiony z wykonawcą robót termin zakończenia prac
zostanie przekroczony, termin realizacji zamówienia pełnienia nadzoru inwestorskiego
zostanie bezwarunkowo przedłużony na czas ukończenia robót budowlanych bez możliwości
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia, 1.2 w zakresie warunków płatności - przy
konieczności zmiany sposobu płatności za usługę. 1.3 W zakresie zmian wynagrodzenia: a) w
zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002r. Nr 200
poz. 1679 ze zm.) lub, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub,
jeżeli Wykonawca złoży pisemny wniosek w którym wykaże, bezpośredni wpływ tych zmian
na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zarówno co do faktu jak i co do
wysokości, przedstawiając na to wiarygodne dowody, b) zmiana wynagrodzenia, o której
mowa w pkt. 1.3 lit. a niniejszego rozdziału następuje, o ile zmiany przepisów prawa
wskazane w pkt. 1.3 lit. a niniejszego rozdziału spowodowały wzrost kosztów wykonania
zamówienia o więcej niż 8% w stosunku do kosztów poniesionych w miesiącu
poprzedzającym tę zmianę. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia,
która pozostała do zapłacenia przez Inwestora i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości
wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia, c) każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od
dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w pkt. 1.3 lit. a niniejszego rozdziału
występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wzrost
kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w
zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Inwestorowi. d) wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika
inflacji ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w
Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski (Wskaźnik). e) pierwsza waloryzacja nastąpi po 12
miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze
Wskaźnika za okres poprzednich 3 miesięcy. f) każda kolejna waloryzacja dokonywana
będzie po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia
arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. g) w

przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt d lub zmiany podmiotu, który
urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt d stosuje się odpowiednio do
wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi
dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. h) waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w
niniejszym punkcie nie stanowi zmiany Umowy. i) wynagrodzenie należne Wykonawcy
zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku
podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia projektu umowy mogą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
nieważności za wyjątkiem §4 ust. 1 projektu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.05.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza
39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0014/15-00 o dofinansowanie
Projektu: Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności
biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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

