
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.podkarpackie.pl 

 

Rzeszów: Audyt zewnętrzny projektu o nazwie Podkarpacki 

System Informacji Medycznych PSIM 

Numer ogłoszenia: 47618 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie , al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8501776, faks 017 8501701. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Audyt zewnętrzny projektu o nazwie 

Podkarpacki System Informacji Medycznych PSIM. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu o nazwie Podkarpacki System 

Informacji Medycznej PSIM współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, na podstawie Uchwały. 2. Audyt 

zewnętrzny swym zakresem obejmuje: audyt prowadzenia Projektu PSIM oraz audyt 

bezpieczeństwa Systemu PSIM. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 

Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3. 

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

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

 

http://www.bip.podkarpackie.pl/


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/00) 

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 Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców 

żadnych szczególnych wymogów. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. wykonawcy którzy w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie usługi, których przedmiotem był audyt 

zewnętrzny lub ocena projektu w tym: a) minimum dwie usługi Audytu organizacyjno-

finansowo-zarządczego, które dotyczyły projektów o wartości nie mniejszej niż 10 000 

000,00 zł brutto, których wartość usług audytu organizacyjno - finansowo - zarządczego 

była powyżej 50 000 zł brutto (pięćdziesięciu tysięcy zł), b) minimum jedna usługa Audytu 

organizacyjno-finansowo-zarządczego dotyczyła projektu realizowanego w partnerstwie 

trzech lub więcej podmiotów, c) minimum jedna usługa audytu dotyczyła Audytu 

bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 

zł brutto (jednego miliona zł), której wartość usługi audytu bezpieczeństwa była powyżej 

50 000, 00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy zł). Zamawiający dokona oceny spełniania tego 

warunku na podstawie treści złożonych oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i 

wykazu usług oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług (np. 

referencji), według formuły spełnia/ nie spełnia. W przypadku usług, których wartość 



została wyrażona w umowie w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona 

przeliczenia wartości inwestycji na walutę polską przy zastosowaniu średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zamówienia 

potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców 

żadnych szczególnych wymogów. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia, tzn. dysponują lub będą 

dysponować zespołem osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 1) Kierownika Zespołu Audytorskiego, który 

odpowiadać będzie za zarządzanie audytem oraz nadzór nad realizacją zadań Zespołu 

Audytorskiego - posiadającego: - wykształcenie wyższe magisterskie, - doświadczenie w 

kierowaniu co najmniej 3 (trzema) zakończonymi audytami wydatkowania środków Unii 

Europejskiej, spełniającymi kryteria: i. wartość co najmniej jednego Audytu organizacyjno-

finansowo-zarządczego musiała przekraczać 50 000 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy zł) ii. 

co najmniej jeden z audytowanych projektów o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 

zł brutto - posiada znajomość zasad zarządzania projektami potwierdzoną ważnym 

certyfikatem PRINCE2 na poziomie Practitioner lub równoważny, - wiedzę i 

doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych UE, potwierdzoną co 

najmniej 3 letnim przebiegiem pracy zawodowej w roli kierownika projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych; 2) Specjalistę w zakresie rozliczeń 

finansowych projektów - posiadającego: - wykształcenie wyższe magisterskie, - 

doświadczenie w rozliczaniu co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, w tym co najmniej jednego o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 

zł brutto (dziesięciu milonów złotych), - wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania 

funduszy strukturalnych UE. 3) Specjalistę ds. audytu finansowego posiadającego: - 

wykształcenie wyższe magisterskie, - doświadczenie w przeprowadzeniu audytu 

zewnętrznego w co najmniej 2 (dwóch) projektach współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej; - uprawnienie do badania sprawozdań finansowych, określonych w 

przepisach ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie 



podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2009 r Nr 77 poz. 649 z późn. zm) lub, - kwalifikacje zawodowe do 

przeprowadzania audytu, określone: w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych, (Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) z uwzględnieniem 

art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr249, poz. 1832) ; lub w art. 286 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 

zm.), lub - posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, 

która jest członkiem IFAC (International Federation of Accountants), - posiada wiedzę i 

doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych lub Funduszu 

Spójności UE. 4) Koordynator audytów bezpieczeństwa, który odpowiadać będzie za 

nadzór nad realizacją Audytu bezpieczeństwa w tym Testów bezpieczeństwa, 

posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - doświadczenie w nadzorowaniu co 

najmniej 3 audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym co najmniej jednej 

usługi nadzoru audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego, którego wartość 

przekraczała 1 000 000 PLN (jednego miliona złotych), - certyfikat audytora wiodącego 

ISO/IEC 27001 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub równoważny oraz 

CISM (Certified Information Security Manager) lub CISSP (Certified Information Systems 

Security Professional) lub równoważny, - wiedza i doświadczenie potwierdzona praktyką 

(np. min. 3 lata) na stanowisku dyrektora/ kierownika komórki organizacyjnej audytowej. 

5) 2 (dwóch) Specjalistów ds. audytu bezpieczeństwa posiadających: - wykształcenie 

wyższe techniczne, - doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 2 (dwóch) 

audytów systemów informatycznych, każdy z nich brał udział w co najmniej jednym 

audycie systemu informatycznego, którego wartość przekraczała 1 000 000 PLN 

(jednego miliona złotych), - co najmniej jeden ze specjalistów brał udział w opracowaniu 

polityki bezpieczeństwa lub opiniował politykę bezpieczeństwa systemu przetwarzającego 

dane osobowe, - specjalista ds. audytu bezpieczeństwa musi posiadać co najmniej jeden 

z poniższych certyfikatów, tak aby w sumie obaj specjaliści ds. audytu bezpieczeństwa 

dysponowali poniższymi certyfikatami: i. certyfikat audytora wiodącego ISO/IEC 27001 

wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz CISA (Certified Information 

Systems Auditor), wydany przez organizację międzynarodową ISACA lub równoważny, ii. 

certyfikat CISSP (Certified Information Systems Security Professional) lub równoważny. 

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz wykazu osób uczestniczących w 

realizacji zamówienia, według formuły spełnia / nie spełnia. Zamawiający nie żąda dla 



osób wymienionych w sekcji 5.1.3 SIWZ przedłożenia stosownych certyfikatów, 

zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, a jedynie oświadczenia 

Wykonawcy zawartego w wykazie osób, w odniesieniu do osób które będą uczestniczyć z 

wykonaniu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną 

osobę w/w funkcji. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn. posiadają ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem Zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN . Zamawiający 

dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w 

rozdziale 6 SIWZ, według formuły spełnia/ nie spełnia. W przypadku, gdy Wykonawca dla 

potwierdzenia spełniania warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej 

przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, 

Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony 

i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni waluty na dzień wystawienia przez 

instytucję finansową dokumentu. 

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 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; 



 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; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

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; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną 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 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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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



Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1 ogłoszenia, 

zastępuje się go 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 - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

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: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, pok. nr 207.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 20.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.. 

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: 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 2. Ilekroć w ogłoszeniu o 

zamówieniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)... 

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 

 
 


