
Poznań: Dostawy oleju lekkiego do celów grzewczych do jedno stek Policji

poło żonych na terenie województwa wielkopolskiego

Numer ogłoszenia: 245599 - 2014; data zamieszczenia: 26 .11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Komenda Wojewódzka Policji , ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8412743, 8412740, faks 061 8412744.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wielkopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawy oleju lekkiego do celów grzewczych do

jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawy oleju lekkiego do celów

grzewczych w łącznej ilości 165 000 l do 15 jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.13.51.00-5.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający od Wykonawców zaproszonych do wzięcia udziału w licytacji

wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. 2. Zaproszony Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium

nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia licytacji elektronicznej na okres nie krótszy niż okres

związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu:

przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z

adnotacją /Wadium - ZZP-2380-146/2014/, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
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(Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). W przypadkach określonych w ppkt 2-5 Wykonawca zobowiązany jest do

dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w

Poznaniu) nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie licytacji. Zaleca się aby Wykonawca w przypadku

wnoszenia wadium w formie określonej w ppkt 1 dostarczył kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie

wadium. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty

wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy. 4. Zamawiający zatrzyma

wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5. Zamawiający zwróci wadium: 1)

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu z nim umowy.

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 żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi,

o której mowa art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.,

poz. 1059 ze zm.).

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co

najmniej 2 dostaw oleju do celów grzewczych w ilości nie mniejszej niż 100 000 l w każdej z wykazanych

dostaw, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
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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 ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

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

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane

należycie;

określenie  dostaw  lub  usług,  których dotyczy  obowiązek  wskazania  przez wykonawcę  w  wykazie  lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  dostawach lub  usługach niewykonanych lub  wykonanych

nienależycie

co najmniej 2 dostaw oleju do celów grzewczych w ilości nie mniejszej niż 100 000 l w każdej z wykazanych

dostaw, wraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

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

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

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

1) Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji o treści określonej w zał. nr 2 do

ogłoszenia, który został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu. Wniosek należy złożyć w formie oryginału. 2)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna

osoba niż Wykonawca, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona

wyłącznie z Pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu

lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału

lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3) W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w

postępowaniu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, zobowiązany jest, przedstawić: a) pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonaniu zamówienia, które winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego udzielenia

Wykonawcy odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas jego udzielenia, a także inne istotne

okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu, lub b) inne stosowne dokumenty, dotyczące: - zakresu

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym

podmiotem; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; -

ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. Dokument o którym mowa w

pkt. 3 lit. a winno być złożone w formie oryginału. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 lit. b winny być złożone w

formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa 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:
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Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z

okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 4 z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1) Zmiana

terminu dostawy: a) Zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi

uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie. b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących

wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy. c) Zmiany będące wynikiem

czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem Umowy,

w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z

okoliczności wymienionych w lit. a - c, termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do

należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana sposobu spełnienia

świadczenia: a) Zmiany spowodowane koniecznością dostawy oleju do danej jednostki w większej ilości niż

wymieniono w Umowie. Zmiana ta jest możliwa przy równoczesnym zmniejszeniu ilościowym dostaw do

pozostałych jednostek i bez zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. b) Zmiany spowodowane nie

wykupieniem pełnej ilości oleju. W takim przypadku Umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej

ilości oleju określonych w Umowie. Zmiana ta nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3)

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: a) Zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów

promocyjnych - w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania

Umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej Umowy. b) Zmiany spowodowane wzrostem albo

zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie

powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub podatku akcyzowego.

Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty

podatku VAT lub podatku akcyzowego. 4) Zmiana polegająca na zmianie płatnika.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której b ędzie prowadzona licytacja elektroniczna:

https://licytacje.uzp.gov.pl

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest d ost ępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:  http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu

IV.4.8) Wymagania dotycz ące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytac ji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urz ądzeń informatycznych:  1. Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić

Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie

https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym

wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te

same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania techniczne dotyczące

urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa
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Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

IV.4.9) Sposób post ępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre ślenie minimalnych wysoko ści

post ąpień: 1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. Do

złożenia postąpienia nie jest wymagany podpis elektroniczny. 2. Cena wywoławcza za 1000 l w temperaturze

referencyjne +15C wynosi 3600.00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) 3. Minimalna

wartość postąpienia wynosi 1.00 zł brutto (słownie: jeden złoty 00/100). System nie przyjmie postąpienia, którego

wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do

jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 3598.99 będzie oznaczało 3 598 złotych

i 99 groszy. 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona

w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli

zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku

licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą 6. Możliwość złożenia postąpienia

istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do

procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu

przycisk /lista postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym

dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej

ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/. UWAGA Jeżeli w ciągu pierwszych

10 minut nie zostanie złożona żadna oferta licytacja zostanie zamknięta automatycznie..

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elek tronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja jednoetapowa czas trwania:  10 min.

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie d o udziału w licytacji elektronicznej:  04.12.2014

godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, 60-838

Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat.

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00..

IV.4.13) Termin i warunki zamkni ęcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

IV.4.14 Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy (dotyczy licytacji

elektronicznej):

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zost aną wprowadzone do tre ści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy /zał. nr 7 do ogłoszenia/ zamieszczonym

na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

o-wszczeciu

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

Europejskiej:  1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami

należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem /wniosek o

dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawy oleju lekkiego do celów grzewczych do 15 jednostek
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Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego - ZZP-2380-146/2014/. Konsekwencje źle oznaczonej

koperty ponosi wykonawca. Wnioski złożone po upływie terminu określonego dla składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w licytacji nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty załączone do wniosku należy

złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca musi je złożyć

wraz z tłumaczeniem na język polski. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, wskazane w tytule pkt. III.4.1 ogłoszenia, oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w pkt. III.4.4 ogłoszenia muszą być złożone w formie oryginału. Dokumenty i oświadczenia o

których mowa w pkt. III.4.2 oraz III.4.3.1 ogłoszenia mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a przypadku kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów,

poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 2. Zaproszenie o dopuszczeniu do udziału w licytacji

elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail

podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego

postępowania, do momentu upływu terminu otwarcia licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej

Zamawiającego, pod adresem http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-

o-wszczeciu. 4. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: 1) w sprawach

procedury - Piotr Zasieczny, tel. 61/841 27 42, faks 061/841 27 44, e-mail zzp@wielkopolska.policja.gov.pl, 2) w

sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Tadeusz Kwaśny, tel. 61/ 841 26 56. 5. Rozliczenia między

Zamawiającym, a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN) z wyłączeniem walut

obcych. 5. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył

obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, jeżeli Zamawiający będzie w stanie to wykazać za

pomocą dowolnych środków dowodowych..

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu 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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