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Ogloszenie nr 5 905 86-N-20 17 z dria 20 | 7 -09 -20 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Usluga obslugi serwisotyej i bicz4cego nadmru nad systemem

informatycmym w Zespole Opieki Z-rlrorvotnej *'Suchej Beskidzkiej - II postqpowanie

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Ustugi

T,amieszrzanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

O gloszenie dotycry: Zam6u,ienia publicmego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsprilfinansowanego ze Srodkriw Unii Europejskiej

Nie

Naava projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig nylqczrie zaklady pracy chronionej oraz rvykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalnoS6 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktrire b9d4

realimwaly zamriwienie, obejmuje spolecmq i zarvodowq integracjg osrib bgdqcych cz-Ionkami

grup spolecmie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskalnik zatrudnienia os6b nalez4cych do jednej lub wiEcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 3oyo, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w atbo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zama*.iaj 4c1,

Nie

Postgpowanie prze prowadza podmiot, ktriremu zamawiajqcy powierryl/powierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktriremu zamatviajqcy porvierzyl/powierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzrne wsp6lnie przez zamawiajqcych
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Nie

Jezeli tak, nalezy wymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyhkacyjne oraz osoby do kontakt6w waz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przrprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych pafstw cdonkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W prrypadku przrprowadzania postgpowania rvsprilnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

cdonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zamriwief

publiczrych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 000304415,

ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel.

+48338723 I 1 1, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 1 1 1.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profi Iu nabywcy : www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostgp do narzgdzi i urzqdzeh lub format6w

plik6w kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okre5lii):

Samodzielny Publicmy Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ieieti dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w prrypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajqcymi

z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny

za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postqpowania

odpowiadajq pozostali zamawial4cy, czy zam6wienie bqdzie udzielane przezkaidego z

zamawiaj4cych indywidualnie, cry zam6wienie zostanie udzielone w imieniu ina necz

pozostalych zamawiaj4cych) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieogranicmny, pelny i bez4oSredni dostgp do dokumentrirv z postgpowania moina uzyskad

pod adresem (URL)
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Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamiesrrzana bgdzie specylikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabe skidzka. pl

Dostgp do dokumentriw z postgpowania jest ogranicmny - wigcej informacji moina uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszcmne jest przeslanie ofert lub wniosk6rv o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub rvnioskr5rv o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spostib:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektronicma wymaga korrystania z narzrylzi i turz4rJzreit lub formatriw plik6q

ktrSre nie sq ogrilnie dostgpne

Nie
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Nieograniczony, pehry, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mo2na uzyska6 pod

adresem: (LrRL)

II.1) Nanva nadana zam6wicniu przEz zam wiajAcego: Usluga obslugi serwisowej i biez4cego

nadzoru nad systemem informatycmym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej - II

postgpowanie

Numer referencyjny: ZOZ.V0 I 0 lDZP I 68 I 17

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadmno dialog techniczty

Nie

IL2) Rodzaj z:m6wienia: Uslugi

IL3) Informacja o mozliwoici skladania ofert czg6ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgrici:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenic do udzialu rv postgporvaniu moina skladad w

odniesieniu do:

Zamawiajqcy rastrzrga sobie prarvo do udziclenia l4cmie nastgpujqcych czg5ci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moic zlstad udzielone zam6wienie jednemu

tykonarvcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zokres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub

rob6t budowlanych lub okreilanie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: . Przedmiotem Umouy jest sprawo*anie przez Wykonawcq obsfugi serwisowej oraz

biez4cego nadzoru nad Systemem w zakresie i na zasadach okre3lonych: a) dla Systemu
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Szpitalnego - w Zal4cznku,,A" b) dla Systemu Laboratoryjnego *w Zalqcmrku,, B" c) dla

Systemu Cytostatycznego - w Zal4cmku,, C" d) dla Systemu Administracyjnego - w Zalqczniku

,,D". oraz projekt umowy serwisowej, stanowiqcy zalEcm* nr 3 do SIWZ. Opis ten nale2y

odczytywat wraz z ewentualnymi zmianami treSci SIWZ, bgd4cymi np. wynikiem udzielonych

odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w.

IL5) Gl6wny kod CPV: 72260000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

72267000-4

II.6) Calkowita warto56 zam6wienia (jeieli zamawiojqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):

Wartoii bez VAI:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynomicznego systemu zokup6w szacunkowa calkowita

maksymalna wartoit w calym okresie obowiqzywonia umowy ramowej lub dynomicznego

systemu zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje si9 udzielenie zamrSwief, o ktrirych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 usta*y Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realimwane bgdzie zamriwienie lub okres, na kt6ry mstala z warta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry mstal ustanowiony dynamiczry system zakupriw:

miesiqcach: lrDdniach:

lub

data rozpoczgciai lub zakoftczcnia: 20 I 8-09-30

5 z14

II.9) Informacje dodatkorvc :
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZ{YM

IIr. 1) WARUNKI UDZ].AI-U W POSTEPOWANIU

III.1.]) Kompetencje lub uprawnicnia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,

o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okre5lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Zamarviaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno6d technicma lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rry v"ykai4

i2: a) dysponuj4 odpowiednim potencjalem technicznym w postaci serwisu umozliwiaj4cego

realizacjg przedmiotu zam6wienia, b) dysponuj4 odpowiednimi osobami do wykonania

zam6wienia.

Zamawial4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji

zam6wienia wraz z infbnnacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.I) Podstawy wykluczenia okreSlone w art.24 ust. I ustawy Pzp

lll.2,2) Zamrwiaj qcy przewiduje nykluczcnie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustarvy Pzp Tak Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

6zl4 201'7 -09-20, t0:17



III.3) wyKAZ oSwranczrN sKLADANycH rRZEZ wyKoNAwcq w cELU

WST4PNEGO POTWTERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENTU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZ],ALU W POSTqPOWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu lrTkluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4) WYKAZOsWr,q,ncZEN LUB DOKUMENT6W, SKT ADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W pOSTTp OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6IIYCH MOWA W ART, 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

l. Odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inibrmacji o dzialalno5ci

gospodarczej, jeZeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o afi.24 ust. 5 pkt I ustawy,

wystawionego nie wczesniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofen.2. Jezeli

wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,

zamiast dokument6w o kt6rych mowa w punkcie I sklada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,

potwierdzaj4ce odpowiednio,2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci. 3.

Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 2 powinny byi wystawione nie wczesniej niZ 6

miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. 4. JeZeli w kraju. w kt6rym wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania lub rniejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument

dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 2 zastqpuje sig je

dokumentem zawierajqcym odpowiednio o:iwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6re.j dokument mial

dotyczyi, zloZone przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo

organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego rvla5ciwym ze wzglgdu na siedzibg lub

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

ln.s) WYKAZ OSWTAICZTN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWCq W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W AR'II 25 UST. I PKT 1

7 z14 2017 -09-20. l0:17
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USTAWY PZP

III.5.I) W ZAKRESIE SPE,I,NIANIA WARUNK6W UDZIAI,U W POST4POWANIU:

l. Oswiadczenie, 2e Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjalem technicmym w postaci

serwisu umo2liwiaj4cego realizaclg przedmiotu zam6wienia. 2. Wykaz os6b, kt6re bqd4

uczestniczyi w wykonaniu zam6wienia wraz z inlormacjami na temat ich kwatifikacji

zawodowych, doSwiadczenia i wyksaalcenia niezbgdnym do wykonania zam6wienia a takZe

zakresu wykonywanych przez nie czynnoScioraz iniormacji o podstawie do ich dysponowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWT.q.NCZOft LUB DOKUMENT6W SKT,ADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWAWART.25 UST. I PKT2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIoNE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty naleiry dol4czy( nastgpuj4ce dokumenty: 1. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaznione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru

stanowi4cego zalqcznlk nr I do specylikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne

zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowania). 2. Wypehriony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowiqcego zal4cznik nr la do specyfikacji. 3. Petnomocnictwo - do reprezentowania

\\ykonawcy w postEpowaniu albo do reprezentowania uykonawcy w postgpowaniu i zawarcia

umowy, jeZeli osoba reprezentuj4ca wykonawcA w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie

jest wskazana jako upowaZniona do jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej.

SEKCJA TV: PROCEDURA

Iv.1) OPrS

IV.l.l) Tryb udzielenia zam6rvienia: Przetarg nieoglaniczony

IV.l.2) Zamawi aj4cy Lq<la wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

8zl4

IV.l.3) Przewiduje sig udzielcnie zaliczck na poczet *ykonania zamrilvienia:
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Nie

Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga sig doienia ofert w postaci katalog6w elektronicanych lub dolqczenia do

ofert katalog6w elektroniczrych:

Nie

Dopuszcza siE zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalogow e lektronic zrych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga sig doicnia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza siE tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawcriw, kt6rry mstan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnersty)o

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umo$y ramowej lub dynamiczlego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Cry przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

9 214

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umo\ly ramorvej:
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Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicmego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu za kup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramoweji dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloienie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zloZsnych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektronicma

Przewidziane jest przeprowadzcnie aukcji elektroniczrej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacie z ogloszeniem) Nie

NaleZy podai adres strony internetouej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementl', ktrirych rvartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicmej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przcdstawionych rvartoSci, *ynikajqce z opisu przedmiotu

zam15wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostEpnienia:

Informacje doty cz4c e przebie gu aukcji e lektronicmej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakie bqd4 warunki, na

jakich wykonawcy bgdq mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pien):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, ronvi4zai i specyfikacji

technicmych w zakresie pol4czei.r:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfrkacji wykonawc6w w aukcji elektronicmej:

l0z14 2017-09-20. l0: l7

Informacje dodatkowe:
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Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicmej i czasie ich trwania

Czy wykonawcy, kt6rry nie zloryli nowych post4pien, zostanE zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Krvteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej molva rv 
^rt.24^^ 

ust. I usta$T Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstrvo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstQpnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

IloSi dodatkowych zaoferowanych godzin serwisowych w trakcie trwania umowy ( bez

abonamentowych)
20,00

Cena brutto osobogodziny dodatkowych uslug serwisowych 20,00

ll 211
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IV,3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zama.,viajqcego lub inlormacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nag6d dla wykonawc6w, kt6rry podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiajqcy przewiduje

nagody:

Wstgpny harmonogram postgpowanla:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zah'.

Nalery podai informacje na temat etap6w dialogu:

Infonnacje dodatkowe:

IV.3,3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty :

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczra

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicmej, w tym

wymagania technicme trz4dzeh informatyczrych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicmej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

postqpiefi:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rry nie zlozyli nowych postqpiei, zostan? zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicmej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicmej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanE wprowadzone do tre5ci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zniany postanowier[ zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano uTboru nykonarvcy: Nie

Nalery wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposrib udostgpniania informacii o charakterz-c poufnl'm (icieli tkttlczy)

Srodki sluzqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Ibrmin skladania ofert lub wnioskriw o dopuszczcnie do udzialu w postgpowaniu:

Dala 2017 -09 -28, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:
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Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin ztttiqzania ofcrt4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecmego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku

nieprryzrania Srodk6rv pochodzqcych z budictu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzicloncj przez paistwa cdonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Ilandlu (EFTA), ktrire mialy byt przemacmne na sfinansowanie

caloSci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przcwiduje sig unierva2nienie postqporvania o udzielenie zam6wienia, jeirli Srodki

sluiqce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace roavojowe, kt6re

zamawiaj4cy zamierztl przemaczy(. na sfinansowanie caloSci lub czgSci zamriwienia, nie

mstaly mu prryanane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAI-ACANIK I - INFORMACJE DOTY C7-ACE OFERT CNSCIOWYCH
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