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ogłoSzeńe

Adres strony internetowej, na lćórej zamieszczona będze specyfikacja iśotnychWarunkóW żamóWienia (jeżeli

doryey)

'b

]ł /i

|

]xoltak|j oglosżelia)

htiD://u/WWladiomerkurr-o|

ogłosżenie nr 73657 - 2017 z dnia 207),04-26 (

Poznań: spzedaż energii elektrycznej na potrzeby Radia Merkury s.A,

oGŁoszENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawy
zami€szczanie
ogtoszen ie

oqło§zenia: obowiążkowe

dołczy: zanróW|enia

pL]bljcżnego

zamóWienie dotyczy projektu lub programu Współfinanśowanego że ślodków Unii Europejśki€j
nie

Nazwa ploiektu lub prograńu

o zańówienie mogą ubiegać śięWyłą€znie zakłady pracy chronionei oraz Wykonawcy, który€h
działalność,lub działalnościch wyodrębnionych orga n izacyi
realizowały zamówi€nie,
9ru p społeczn ie ma rgin

n

ie j ednostel9 ktore będą

obejmuje społeczną i zawodową integrację
a

lizowa

n

oób będących członkami

ych

Naieży podaĆ minimalny procentov!ry WskaŹnik zatrudnienia osób należących do jednej lub

W

ęcej

katąor

, o

których mowa W art. 22 ust, 2 ustawy PZp, nie mn ejszy niż 30%, osób zatrudn onych pżeżzakłady pracy

chronionej ub VvykonawcóW albo ich jednostki (W %)

sEKclA I; ZAMAWIAJĄcY
PosĘpowanie przeprowadza centralny zamaWiaiący

PosĘpowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiający powi€rzył/powierzyli
pżeprowadzenie posĘpowania
nie

Infolmacje na t€mat podmiotu któremu zamawiający powierżył/powierryli prowadz€nie
pośtę powan ia:

1712
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ogloSzeńe

PosĘpowanie iest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaiących

]eźelitaĘ naeł WymieniĆ żamawiających, ktÓźy

Wspólnie pżeprowadżają po§tępowanie oraż podać

adresy ich siedz]b, kEjowe numery idenMkacyjne o€ż osoby do kontaktÓW Wraz ż danymj do

PosĘpowanie jest przeprowadzane wśpólnie z zamawiającymi z innych państw
czlonkowski€h

Unii EuropejŚki€i

nie

W przypadku przeprowadzania posĘpowania w§Ńlni€
czł,onkowskich tJnii Europeiskiei

z zamawiają€ymi

- ńaiące zastosowanie kraiowe

z innych państw

prawo zamówień

publicznyćh:

1nforńacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I

AD REs: Po tsk e Radio - Regiona na RożgłoŚn ia W Poznaniu Rad

Akcyjna, kńjowy numer idenMkacyjny , u. u. Benvińskiego 5,

60765

państrło Po ska, tel, 616 644 900, e,mail ewa,zawieja@€d]omerk!rypl,
Adrcs strony nternetowej (URL)

|

io

'l4e*L] ry ' Spółka

Pożnań, Woj, Welkoposke,

fak

618 660 310,

Wwwradiomerkurypl

I. 2) RoDzA! zAMAWIAlĄcEGo: Podmiot prawa publicżnego
I.3) WSPÓLNE UDzIELANiE zAMÓwlENlA (jeżeti dołczY},
podział obowiążkÓW między żamawiającymi \ł pżypadku Wspólnego przeplowadzania postępowan a,
W

rym W prżypadku Wspólnąo pżeprowadzania postęporłan]a z żamauJiającymi z innych pańnr^,

cżłonkowskich Un i Europejskiej (który z zamawiających jest odpowedzialny za pżeprowadzenle
postępowania, czy i

W

jakim zakresie za pżeprowadżen e postępowania odpowadają pożostali

żamawający/.ży żamÓWienie będżie udżie]ane pżeżkażd€o ż żamawiająrych indywidua nie, cży
żar.ÓWienie zostanie udzielone W m eniu i na a€cz

pozoś,a]ych zamawiających):

L4) KoMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośrednido§tęp do dokumentow ż pośĘpowaniamożna uryskać
pod adresem (URL)

Adre§ §trony internetowei, na któlej zamieszczona będzie sp€cyfikacia

2z]2

istotnych WalunkóW

2011-a4-26 a8:a'7

hĘs:i ńzp,urp,gov,pl/oń Browser,a§px?id-

ogłosZenie

]
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zamówienia
tak
W\^Ął.mdiome*ury,p (Kontakt - ogłoszenia)

Dostęp do dokumentów z postępowania iest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adlesem

oferty lub Wnioski

o dopuszĆzenie do

udziału W posĘpowaniu

naleł przesyłać:

Elektronicznie

Dopu§zczonejest przesłanie ofeń lub wniośków o dopusz€zenie

do udżiałuw

po§Ępowaniu w inny sposób|

ne
Wymaganejest prze§łanie ofert lUb Wniosków

o

dopuszczenie do udziału w posĘpowaniU

w innysposób:
tak
Inny sposóbi
za poŚrednictwem operatora pocłowego, posłańca, osobiŚcie

Radio l1ekury S.A,, 60 765 Poznań, u.BeM ńskiego 5

Komunikacja elekEoni€zna

Wymaga korzyśtania z narzędzi i urządzeń lub fonnatów plikóW,

ktore nie są ogólnie dośtępne

Nieoqranicżony, pełny, beżpoślednibeżpłalny dostęp do tych

nażdz można Użyskać pod

adresemi

(URL)

SEKC]A II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3z12
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ogloszenje

IL1) Nazwa nadana zamówieniu plźez żamawiaiącego: Spżedaż eneĘj

e|ektrycznej na potrzeby

Radia [4e*ury s,A,
N

umer referencyjny: KZP/3/2017

Przed Wsżczęciem posĘlrowania o udzielenie zamóWienia przeprowadzono dialo9 techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informa€ja

o ńożliwościśkładaniaofert .zęściowych

ZamóWienie podżie one jest

na;ęściI

Ne

II.4) Krotki opis przedmiolu żańówienia (Melkoń Zakre;, rodzaj
budafuanych lub akeśIenieżapatrzeboŁania iWynagdń

i ilaŚĆ

donaw, usług lub lobót

ra w przypadku partnerstwa

innowacyinego, określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkl uśłu9ę|ub roboty
budowla

n

ei Pż ed miotem

żamÓW en a

jest dostawa eneĘl elektrycżnej na potżeby Rad]a

szacunkowa ilośćzamawianejenerq ma cha€kter

l4erkLr ry

s.A,

jedyn e orientacyjny, słuźącydo poróWnania ofe]t iW

żadnym !ĄYpadku nie stanowi ze strony Zamawiającego żobowiążan a do zakupu energii W podanej ilośc],

Wkonawcy nie będze prżyłUqiwałolakieko Wiek rosżcżen e z Mułu nie pobranja pż€ż Zamau]iającego
pżewidywanej makymalnej iloŚci eneĘii, Zanrawiająry posiada za!\,ańą umowę na ŚWiadczen e usług

dyśrybuqi (Umowa na czas nie okeślonyzawańa z Enea opefator Sp, z o,o,), Zamaw ając/ posiada
zawańą umowę na dosta!łę energii elektrycżnej - ur.owa na czas okreŚlony do 30.06.2017 żawata ż
NoVum s,A,,02-117 Warsżawa, ul,Racławicka 146. opis żamÓWienia obelć: R.dio N4erkury s,A,,60-765
Poznań, ul, BeMińskiego 5 T}tL]ł prawny do korżystania z obiektu

żapotźebowanie na energ]ę

e

:

WłasnośćPżeWdywane

ektrycżną u, okresie 24 mcy : 702 |1Wh Sposób dostarczenia energii do

obielćU: 2 hnie żasilające kablowe NN lófażowe 3x230V Użądżenia pomialowe

|

2 układy pomiarowo-

loz icżeniowe półpoŚrcdni N4oc przyłączeniowa i 135 kW N4oc umownai 135 kW Grupa pżyłączeniowa : IV

GrupalaMowa:c21

ILs) GłóWny

kod cPV: 09310000-5

II.6) całkowita wartość zamo\,lienia

4z12

(j€zeli

zanawająCl podaje infoflnacje a Waftaści zdnóMenia):

201'7 04-26 0807

ogloSzenie

lrĘs:/ńzp,uzp,_ov,pl/outiBro!v§cLa§px?id=1

(W

plzypadku unóW

maksynalna WażoŚĆ

Enowyń lub dynanicżnego systenu
W

Głyn okresie

zakupóW - sżacunkowa całkawita

obowązyr+Enia unor/,ry Enowej lub dynanienego systenu

u.7) czy przewiduje się udzielenie żamówień,

art

d96e8b6_7c35_,155b_,,,

o ktorych mowa w

ań. 67 ltśt1 pkt 6 i

7 lub W

134 ust.6 pkt3 ustawy Pzp: nie

II.8) okres,

W

którym realizbwane będzie zamóWienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustańowiony dynamiczny system żakuŃW:
data rczpa|=ęia| 0L/a7l2017 data żakończenia: 30/06/2019

II.9) Informacje dodatkow€:

SEKCJA III: INFORMAC]E O CHARAKTERZE PMWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
I.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Końpeteńcje lub uprawnienia do płowadz€nia okreŚlonej dżiałalności
zawodow€j,

o il€ Wynika to z odrębnych przepisóW

okreilenie WarunkóW: 1, Wykonawca Winien

złołćaktualnie obowiązljąą o€z

iMania umo[ry koncesję na prowadzenie działalnoŚcigospodarczel

W

Ważną W okresie

żakese oblot! energią

elelćryczną y/ydaną pftez Preżesa Uęędu Regulacji Energetyk. 2) odps z Właściwegorejeslru lub ż

centralnejewidencjiinformacjiodżałalnoŚcigospodareej,jeżeliodrębnepżepisyWymagaląWpisu
do rcjesiru lub ewidencj, W ce]U pohłerdzenia braku podstaw do Wyklu(zenia na podstawie ań, 24

Ust5pćlPzp.
informaqe dodaikowe

III.1.2) sytuacja finansowa lub ekonomiczna
określen e warunków|
Informacje dodalkorłe

III.1.3) zdolnośćt€chni€zna

lub zawodowa

okreśenie warunków:
Zamaw ający !,vyrnaga od WykonawcÓW Wskażan a W ofercie lub We u]niosku o dopuszczenie do L]działr,]

5z12
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oeloszen]e

hes://bżp,u4. go\.pl/ourBro§§er.

W postępowaniu irn

on i nazwisk osób V,ykonujących cżynnoŚci

ply

realiżacjl zamÓ!,vienia

a§px?ld:]

d9

6e8b6,7c3 5_,+55b_..,

Wrdż ż

infomacjąo kwalifikacjach żawodowĄ/ch ub dośWjadczen u tych osóbi nie
Informage dodatko!,Jei

III.2) PoDSTAWY WYKLUczENIA

uI.2.1) Podstawy wykluczenia okleślonew

ań

24 ust. 1 ustawy Pzp

Iu.2.2) zamawiający prżewiduje Wykluczenie Wykonawcy na podstawie ań. 24 ust. 5
ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIĄ ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SEIEKCJI

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz śpełnianiuwarunków udzialu W
postępowa

n

iu

tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów sel€kcji
ne
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKoLIczNoŚcI, o KTÓRYCH MoWA w ART. 25 UsT.
ośW adczen ie la/ykonawcy o prżyna eżnoŚc

lu

b b€ku

1 pKT 3 USTAWY

PzP:

prżynależnoŚci do tej samej

g ru

py kap tałowej,

W pżypadku pżynależnoścdo tel samej grupy kapitałowej Wykonawca moż€ złożyĆ Wńż z
ośWadcżenern dokumenv lub informage powvierdżającel że powążania z nnym !,vykonawą nie
prowadzą do zakłócenia konkrrencj W postępowaniU,

I

.5) WYKA;Z OŚWIADCZEŃ rUB DOKUMENTÓW

SXŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKoLIczNoŚcI, o KTÓRYCH MoWA W ART. 25 UsT.

L5.1)

1 PKT 1 USTAWY

PzP

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNXÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKcJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKoLIczNoŚcI, o KTÓRYCH MoWA W ART. 25 UsT.

1 PKT 2 USTAWY

PzP

III.7) INNE DoKuMENTY NIE WYMiENIoNE W pkt III.3) - III.6)

6z12
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SEKCJA IV: PROCEDURA
ry.1)

oPIs

ry.1,1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg n]eogranjaony
IV.1.2) zamaWiaią€y

żąda wniesienia wadium:

Iv,1.3) Przewiduje się udzi€]enie

Iv,1,4) Wyńaga śięzłożeni6ofeń
of eń

zaliczek na pocz€t wykonania żamówienia:

W

pośtacikatalogów €lektronicznych

lub dolącżenia do

katal09ów elektroniczny€h:

Dopuszcza się złożenie oferi W postaci kaĘlogÓW elektronicznych lub dołączenia do ofert kata ogÓW
elektro

n

icznych

i

Informacje dodatkowei

ry.1,5.) Wymaga się złożeniaofeńy Wariantowei:

DopusżCża się żłożenleofelw Wari.ntowej

złożenieoferty \łariantowej dopuszcza się tylko ż jednocz€snym

żłożeniemoferty żasadniczej:

Iv.1.6) Przewidywana liczba WykonawcÓW, ktorzy zostaną zaproszenido udziału w
po§tępowa

n

iu

(plzetar? o?ranizon), neqoqĘe z ogłoszenieą dialog konkurencyjn}, paftneshrc innowacljne)
Liczba u,ykonawcóW

Pżewidywana minima na liczba WykonawcóW
lYaksymalna licżba WrykonawcóW

KMeda selekqi WykonawcóW:

7

z12
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Iv.1,7) Informacje na t€mat

d96e8b6,7c35_455b_,,,

umowy ramowej lub dynami.znego śyśtemuzakupów:

Umowa ramowa będżie zawańaI

Cży plzewidLrje się oqraniczen e licżby uczestnikÓW umowy ramoweji
nie
Infolmacje dodatkowe:

ZamÓW en e obejmuje ustan'owienie

dynamicznąo syśemużakupóW:

nie

Infomacje dodatkowe:

umowy ramowej/dynarnicznego systemU zakupÓW dopusżcza sę żłożenieofeń

W €mach

!,v

form]e

kaial09óW e]ektrOnicżnych i

Plzewlduje się pobranie że zlożonych kata]ogÓW elektronicznych informaqi potżebnych do

spoźądżenia ofeń W €mach

umow"/ Bmowej/dynamicznego systemU zakupÓWI

nie

Iv.1.8) Aukcia elektroniczna
Przewidzia

n

e j est

przeprowadzenie

a u

kcj i

elektroni.znej (plzetarg nieaqńni,:zony prż-"tary

agŻniczony. negaąaqe z ogłoszeniem) n]e

NaIeł W§kazać elemenł, kbirych wańości Ędą prżedmiotem aukcji elektfonicznei:
Przewiduje się ograniczenia €o do prz€dstawionych

Wańości, Wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:
nie
Na

eł pod.Ć,

]ćóre infornracje zostaną udostępnione Wykonawcom

!.J

trdkcie aukcji elektronicznej oraż

jak] będzie term]n ]ch udostępnienia;

I-Jo,racje dolycżące pźebiegu aułcj eleklro-i(7nel:
Jak jest pżewidżiany sposób poslępowania

W

toku aukcji elekron cznej ]j.kie będąWarunki, na jakich

!,vykonawry będą mogli ]ic}towaĆ (minimalne WYsokoŚci postąpień):

Informacje doryczące !łykorzystywanąo sptżętL] e ektronicznego, rozw

8z12

ązań

spec},fikacji technjcznych W

201'7-04-26 a8,a'7

hĘsr/bzp,u?p, gov,pl./outiBrowseraspx?id=1

d96e8bó 7c35 155b,.,,

Wyrnagania dob/cżące rejestracji i identyfikaqi WykonarłcÓW W aukcj e]ekvonicznejI

]nformage o lcżbie etapóW aUkqi eleldronicznej i czas]e ]ch tMania:
Aukcja Wieloetapowa
etap nr aas tMan a etap!

cży M/ykonawcy, któży nie

złołnowych

posĘpień, zostaną żak!,valif kowani do następnego etapu:

nie
Warunki zanrkn]ęcia aukcji elektronicżnej:

Iv.2) KRYTERIAocENY oFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Iv,2.2) Kryt€ri6

Krrteia

Znaczenie

cena

90

tennin płatnoŚc 10

Iv,2.3) zastosowanie procedury, o ktirei mowa

W

arL 24aa ust.

1

ustawy Pzp (pżetaĘ

nieog€nicżony)
nie

Iv.3) Negociacie zogloszeniem, dialo9 konkurencyjny, pańnerstwo innowacyjne
Iv.3.1) Informacie na temat negociacji

z

ogłoszeniem

14in|ma ne Wymagania, które muszą spełniaĆ Wsżystkie ofeltyI

Pźewidżianejestżaśzeżenlep€Wa do udżielenia zamÓW]enia na podstaw]e ofeń Wstępnych beż
pżeplowadżenia negoqacji nie
Pżewidz any jest podzał nąocjacj] na etapy W celu ogranaenia icżby ofeń| ne
Należy podać informaqe na temat etapóW negocjacji (W tym lczbę eiapów)|

Infofinage dodaikoWe

Iv,3.2) Inforńacje na temat dialogu konkulencyjnego

9

ż12
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ogłoszenie

hĘs://bzp.uzp.gov.p1/out/Browseraspx?id:ld96e8b6_7c35

opis poiżeb irłymagań zanrawiającąo lub informacla o sposobie uzyskan]a

tąo

455b,,,

opisu:

Inforrnaqa o la/ysokości nagród dla Wykonawców, któży podczas dia 09U konkurencyjnego pEedstawili
rozwiążan a stanow]ące podstawę do składania ofeń, jeżeli zamawiający pżewiduje nagrcdyi

Wstępny harmonog€m

pośępowaniai

Podział dia ogu na etapy W celu ogńnicen

Naleł podać inforrnacje

a

czby rcZłiązań: nie

na teńat etapóW d alogu:

1nformaqe dodatkowe:

IV.3.3) Info]macje na temat pańnełstwa innowacyjnego
E

er.enty opisu przedmioiLr zamóWen]a defin ujące minimalne Wymagania, ldórym musżą odpowadać

Podział negocjadi na etapy W ce u og€n

czeniu li(żby ofeń pod ąających negocjacjom poprzeż

zastosowan e kryteriÓW oceny ofeń Wskazanych W specy,fikacji stotnych WarunkÓW żamÓWen a|
nie
Infolmacje dodaiko\łe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adrcs strcny intemeiowej, na

ldÓ€

Adres strony intemelowej, na ldÓ€

będżie prowadzona ]ic}tacja e]ekiron czna:

jesi dostępny opis pżedmjotu zamÓWienia W c}tacjieektron enej:

Wymagan a dotycżące rejestracji i idenryfikacjj v!rykonawÓW

W

lic}Ęqieektron cżnej, W tym Wymagan a

techniczne użądzeń infonTaiycznych:

sposób pośępowania W toku lic}łagi eleldron cznej,
Infornacje

o

W

tym okreŚlenie minima]nych Wysokośc postąpieńi

iczbie etapÓW licńacji elektronicznej i czase ]ch tMania:

Licytaga Wieloetapowa
etap nr cżas tMania etapu
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Wykonawcy, któży nie żłożylino!Ąrych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnąo elapu: nie
Term n otwarcia
Te--1

lic}Łcj eleldronicznej:

- i W"r-nk laTk-ięca lcylacj eleluo-i(znel:

]stotne dla stron posianowen a/ które zostaną Wprowadżone do lreŚci żaWeranej umowy W sprawie
żamówien a publicznego, a bo ogólne Warunki Umowy, albo Wzór umowyi

Wymagan]a dotycżące żabezpieeenia należ}tego Wykonania umowyI

Informacje dodatko!,]ei

Iv.5) ZMIANA UMoWY
Przewiduje się iśtotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty/ na
podstawie kiir€j
Na

eł Wskazać

dokonano wyboru wykonawcy: tak

zakres, cha€kler

zrnian oraz Warunki Wprowadżenia żmitsnI

Zanraw ający dopuszcza możliwoŚć dokonania istotnych żmian postanowień zawartej umolq/ W stosunku

do treścioferty, na podstawie którel dokonano Wyboru Wykonawcy W na9:ępujących przypadkach| 1/
dostosowanle postanou,ień Umo!Ą.y do obowiązujących plzepisÓW pń!,va/ W tym W zakresie żmiany stawki
podatku

VAT

podatku akcyzowego/ W tym !! zakresie żmiany ceny jed nostkowej |4Wh W ś:osunk! do

okreś]onej W ofercie Wykonawcy/ W zakresie prcporcjona]nyr. do Wp]ywu zm an p€Wa

żamóWienia 2/ pżedłUżena okesu obowiązywania umowy

pleż okres niezbędny do

spEedawcy energii

-

e

e]ćrycżnej, nie dłUzszy n ż 2 m esiące

na koszty realizacji
Wyłon en a

!ł lażie pEedłużającąo 5ię tManja prccedul

pżetarqowych zmieżających do !łyłon enia spźedawcy energii elelłrycżnej na kolejny okresy,

IV.6) lNFoRMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.6.1) sposób udośtępniania informacji

o

chafaktf,rzepo|Jłnyrn (jeżeli dot/ey):

Środki służąceochronie infolmacii o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin śkladania ofe]t lub wniośkóW o dopusżczenie do udziału W posĘpowaniu:
Data| 10/05/201Z qodzina: 10i00,

skócenie terminU składania Wnioskóry że WzgLędU na pilną potEebę udżielenia zanróWen a (pźetarg
n
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ogło§z€ńe

lężyk lub jężyki, W jakich nrogą być spożądzane oferty lub Wnioski o dopusżczen e do udżału W
postępowaniu
>

jężyk polsk

IV.6.3) Termin związania ofeńą: okr€s

W dniach: 30 (od

ostatecżnąo termin! składan a ofert)

Iv.6.4) Prżewiduie się unieważnienie posĘpowania o udzielenie zamówienia/ w pfzypadku
ni€prźyżnania środkóW poćhodących z budżetu uńii Europejskiei oraż niepodlegaiących
zwrotowiśrodkÓW z pomoci udzielonej przez państwa ćżłonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Hand|u (EFTA), ktore miały być przeznaczone na sfinansowanie
ćałościlub częŚci zamÓWienia:

nie

IV.6.5) Przewiduje się uni€Ważnienie posĘpowania o udzielenie zamóWienia, ieżel! środki

słlrżąceslinansowaniu zamóWień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
źamawiający zamierzał przeznaćżyĆ na sfinansowanie całoŚcilub częŚci zamÓWienia, nie
źostałymu przyznan€

nie

IV.6.6) Informacje dodatkowel
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