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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY    

I. 1) NAZWA I ADRES:I. 1) NAZWA I ADRES:I. 1) NAZWA I ADRES:I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokietnica , Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica, woj. 
podkarpackie, tel. 16 6221391, faks 16 6221391. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokietnica.mky.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIASEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIASEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIASEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAMÓWIENIAMÓWIENIAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup lekkiego 
samochodu pożarniczego dla OSP Tapin. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:II.1.2) Rodzaj zamówienia:II.1.2) Rodzaj zamówienia:II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kolor 
pojazdu: czerwony,2. Przebieg: do 5 km (fabrycznie nowy), rok produkcji 2013,3. 
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg,4. Napęd samochodu na 
przednie koła, 5. Zawieszenie tylnej osi wzmocnione poduszką powietrzną zasilaną 
pneumatycznie ze źródła zewnętrznego,6. Kabina przystosowana do przewozu 
minimum 5 osób,7. Fotele obszyte skajem fabrycznie,8. Przeszklenie w części 
osobowej,9. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu,10. 
Drzwi w drugim rzędzie z szybami przesuwnymi po obu stronach.11. Półka w 
kabinie kierowcy przy suficie.12. Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe 



pasy bezpieczeństwa.13. Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie 
kierowcy,14. Poduszka powietrzna dla kierowcy,15. Centralny zamek z pilotem na 
wszystkie drzwi,16. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy,17. 
Lusterka sterowane elektrycznie, podgrzewane,18. Pojazd wyposażony w układ 
ABS i ESP,19. Zamontowany fabryczny radioodtwarzacz CD20. Instalacja 
wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z 
wyjątkiem wymagających stałego zasilania.21. Oświetlenie przedziału 
ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału 
pasażerskiego,22. Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,23. 
Szperacz pogorzeliskowy, 1. Silnik z zapłonem samoczynnym z 
turbodoładowaniem spełniający normy spalin EURO 5,2. Moc silnika min.150 KM, 
1. Belka świetlna LED z napisem STRAŻ 2. Generator sygnałów świetlnych i 
dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych3. Lampa 
błyskowa LED koloru niebieskiego z tyłu pojazdu,4. Lampy przednie błyskowe LED 
umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub 
schowane w zderzaku pojazdu5. Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe po 
bokach pojazdu koloru białego oraz z przodu i tyłu pojazdu koloru biało-
czerwonego 1. Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników ze stali 
nierdzewnej, z ramą pośrednią aluminiową przykręcaną do ramy podwozia, 2. 
Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED 3. Poszycie 
zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana 
obustronnie. 4. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą 
aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym.5. Konstrukcja dachu wytrzymuje 
obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, 
węży ssawnych itp. 6. Na dachu miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową i 
skrzynie na sprzęt oraz na węża ssawnego do pompy szlamowej7. Długość 
zabudowy 2700 mm, szerokość 2200 mm,8. Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety 
na stronę minimum 1200 mm,9. Roleta w ścianie tylnej o szerokości minimum 880 
mm,10. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i 
pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów 
odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz 
pasujący do wszystkich zamków. 11. Układ skrytek 2+2+1. Wymagane dodatkowe 
zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z 



zachowaniem wymagań ergonomii.12. Wysokość zabudowy równa wysokości 
pojazdu, 13. Wszystkie żaluzje zabudowy pożarniczej zamykane jednym 
kluczem,14. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne 
wyposażenie pożarnicze. Półki muszą posiadać możliwość zmiany położenia 
wysokości. 15. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu 
zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w 
odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie 
kierowcy.16. Na dachu pojazdu zamontowany halogen umożliwiający swobodne 
przemieszczanie się po dachu pojazdu zapewniający oświetlenie w warunkach 
słabej widoczności min. 5 luksów. 1. Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową 
o uciągu min 4,0 t.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszII.1.8) Czy dopuszII.1.8) Czy dopuszII.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:cza się złożenie oferty wariantowej:cza się złożenie oferty wariantowej:cza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.11.2013. 

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

III.1) WADIUMIII.1) WADIUMIII.1) WADIUMIII.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:Informacja na temat wadium:Informacja na temat wadium:Informacja na temat wadium: nie dotyczy 
III.2) ZALICZKIIII.2) ZALICZKIIII.2) ZALICZKIIII.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWDOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWDOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWDOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniajeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniajeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniajeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis Opis Opis Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkusposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkusposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkusposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie dotyczy 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenieIII.3.2) Wiedza i doświadczenieIII.3.2) Wiedza i doświadczenieIII.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie dotyczy 

• III.3.3) Potencjał technicznyIII.3.3) Potencjał technicznyIII.3.3) Potencjał technicznyIII.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie dotyczy 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie dotyczy 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie dotyczy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIAIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIAIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIAIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ CH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ CH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ CH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYWYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYWYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYWYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o któryIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o któryIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o któryIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których ch ch ch 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu należy przedłożyć:w postępowaniu należy przedłożyć:w postępowaniu należy przedłożyć:w postępowaniu należy przedłożyć: 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: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; 



 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE ĄCYCH, ŻE ĄCYCH, ŻE ĄCYCH, ŻE 
OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOMODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOMODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOMODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM    
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:    

• inne dokumenty 
zgodnie z SIWZ 

III.6)III.6)III.6)III.6) INNE DOKUMENTY INNE DOKUMENTY INNE DOKUMENTY INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)    
W celu wykazania spełnienia warunków w postepowaniu o którym mowa w art. 22 
ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający dodatkowo żąda 
przedstawienia koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli przepisy szczególne 
wymagają takich dokumentów 

SEKCJA IV: PROCEDURASEKCJA IV: PROCEDURASEKCJA IV: PROCEDURASEKCJA IV: PROCEDURA    

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IVIVIVIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1)IV.4.1)IV.4.1)IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia:warunków zamówienia:warunków zamówienia:warunków zamówienia: www.rokietnica.mky.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy Rokietnica 37-562 Rokietnica 682-pok.nr 19. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:ofert:ofert:ofert: 18.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gmny Rokietnica 37-562 
Rokietnica 682 - sekretariat. 
IV.4.5) Termin związania ofertą:IV.4.5) Termin związania ofertą:IV.4.5) Termin związania ofertą: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 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu 
ze środków Unii Europejskiej:ze środków Unii Europejskiej:ze środków Unii Europejskiej:ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadkw przypadkw przypadkw przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej u nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej u nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej u nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie całości być przeznaczone na sfinansowanie całości być przeznaczone na sfinansowanie całości być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: lub części zamówienia: lub części zamówienia: lub części zamówienia: nie 

 
 


