
Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostarva mebli do Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego rv ramach

projektu pt. ,,Rozwr5j infrastruktury ratownict\Ya mcdycznego w porviecie suskim poprzez

modcrnizacjg i doposaienie Szpitalncgo Oddzialu Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej" nr

POIS.09.01.00-00-0098/16 rv ramach dzialania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oS

priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publiczne go

Zamriwienie dotyczy projektu lub programu wsp15lfinansowanego ze Srodk6rv Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

,.Rozw6 j infrastruktury ratownictwa medycznego w powiecie suskim poprzez modernizacjg i

doposaZenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej" nr

POIS.09.01.00-00-0098/ 16 w ramach dzialania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oS

priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

0 zam6wienie mog4 ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoS6, lub dzialalnoSd ich rvyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4

realizowaly zam6rvienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

NaleZy podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b naleZ4cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w afi.22,rst.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niL 30%, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy ckonionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)
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Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprolvadza podmiot, kt6remu zamarviaj4cy porvierzyl/powierzyli

przeprorvadzenie postgpou ania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamarviaj4cy polvierzyVpowierzyli prowadzenic

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Je2eli tak, naleZy wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacy) e oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pafstw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zamriwiefi

publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

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

+48338723 111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 1 1 i.

Adres strony internetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyskai dostgp do narzgdzi i urz4dzeri lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

l. 2) RODZ AJ ZAMAWIAJACEGO : Inny (proszE okreSlii) :

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

2214 2017-10-18, 10:50
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I.3) wsP6LNE UDZIELANIE zAM6wItrNIA (ieieli dotyczy)t

Podzial oborvi4zk6w rnigdzl' zamau,iaj4cyr.ni lv przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania. w tym w przypadku rl,'spolnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych paistrv czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odporviedzialny za przeprorvadzenie postqpou'ania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzellie

postqpowania odpowiadaj4 pozostali zamarviajqcy, czy zam6wienie bqdzie udzielane przez

kaZdego z zarnawia.j4cych indywidualnie, czv zam6rvienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostalych zamawiajqc1'cl.r) :

I.1) KOMUNIILACJA:

Nie ograniczonl,, pelny i bezpoSredni dostgp do dohumentrirv z postgpowania moZna uzyskad

pod adresem (URL)

Tak

rrl w.zozsuchabes k itlzk a.pl

Adres strony internetorvcj, na kt15rej zamicszczona bqdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zamtiu'ienia

lllk

r.rr',a\'. zozsuchabc skidzka, pl

I)ostgp do dol<umenttfiv z postgpolania jest ograniczony - rviqccj informacji mo2na uzyskad

pod adrcscm

Nie

Oferty lub rvnioski o dopuszczenie do udzinlu rv postgporvaniu naleiy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczonc jcst przeslanie ofert lub wnioshtirv o dopuszczenie do udzialu rv

postgpon'aniu n inny sposrib:

Nie

lnny spos6b:

) z 11 2017- 10- 18. 1O:5(
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Wymagane jest przeslanie ofcrt lub $niosl(6lr'o dopuszczenic do udzialu w postCpowaniu

IY innv spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrorvotnei Lrl. Szpitalna 22.34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elcktroniczna \r')'maga korzvstania z nzrzgrJzi i urzqdzeh lub formatrirv

plik6w, ktrire nie sq og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzqdzi mozna uzyskai pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6rvicniu przez zamawiajqccgo: Dostawa mebli do Szpitalnego

Oddzialu Ratunkou,ego rv ramach projektu pt. ..Rozu'oj infrastruktury ratownictwa medycznego ri'

powiecie suskim poprzez modernizacjg i doposaZenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w

SuchejBeskidzkiej"nrPOIS.09.01.00-00-0098/16u,ramacl'tdzialania9.1Infiastruktura

ratownictwa medycznego oS priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony

zdrowia Programu Operacyjnego Infi'astruktura i Srodowisko 20l 4-2020.

Numer referencyjny : ZOZ.Y.0l0/DZP /7 0l l7

Przed wszczgciem postgporvania o udzielcnie zamrirvienia przeprorvadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Itodzaj zam6rvienia: Dostawy

II.3) Infonmacja o mo2li*o(ci sliladania ofcrt czg3cionl'ch

Zamorvienie podzielone jest na czqSci:

Nie

Ofcrtl'lub tnioski o dopuszczcnic do udzialu n'postqpou'aniu moina skladad n'

odniesieniu do:

1z ll 2017- l0- r8. 10.50
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Zama*'iaj4q' zastrzega sobie pra\\'o do udziclcnia l4cznie nastgpuj4cych czqSci lub grup

czQSci:

Ntahsl'm:rlna Iiczba czg(ci ztm6u icnia, na kttirc moie zostaf udziclonc zam6$'ienie jednemu

n l lionarr cl':

II..l) Krr5tki opis przedmiotu zam6u'ieni:r hvielkoit. :akres, rodruj i ilolt dosttnr, usltrg ltrb

robdt budott,lanl,ch lub okreilenia :upotr:abotyutliu i trylnagait ) a rv przypadku partnerstrva

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzcborvan ia na innorvacyjny produkt, uslugg lub roboty

budorvlanc: Przedmiotem zam6rvicnia jcst dostawa i montaZ mebli, szczeg6lowe wymagania w

stosunku do w/w przedrniotu zam6rvienia i zakres zam6wienia zarviera zalqcznlk nr 1a do SIWZ.

OkreSIa on parametry wymagalne - graniczne.

II.5) Gl6rvny kod CPV: 391 30000-2

Dodatkorve kody CPV:

IL6) Calkowita wartoSd zam6rvicnia (ja:eli :antawiajqcy poduje in/brmacje o v,artolci

zninienict):

'frhrtoSi bez VAT:

\\raluta:

(t' przypadht untdv ramowl,ch lub dynunticztego systemu zakupdrt'- szacunkowa calkowita

ntttksyntulna y,artoit y, calynt okrc:;ic obotr iclzyltrnia untotty rantotvej lub dynamicznego

sysle lu zakup6\,)

II.7) Cz1'przeliduje siq udziclcrric zanr6*icri, o kttirlch moua \r'art. 67 ust. I pkt 6 i 7 Iub tt'

art. l3{ ust.6 pkt 3 ustarvl'Pzp: Nie

Okreilenie przedmiotu. rvielkoSci lub zakrcsu oraz u arunkon' na jakich zostanq udzielone

zarro*'ienia. o kt6rycir rnori,a u, alt. 67 r.rst. I pkt 6 lub rv art. 13.1 ust. 6 pkt 3 ustariy Pzp:

5 z l.:l 2017- 10- 18. lO:5(
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II.8) Okres, rv kt6r1'm rcalizorvane bQdzic ztm6rricnic lub okres, na kt6r] zostala za$arta

umorva ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustano$iony d)'namiczny s]'stem zakup6N:

nriesiqcach: lubdniacb:56

lub

data rozpoczgcia: I uh takoirczcnia:

II.9) Informacjc d od:r I lio\\ c:

SEKC.IA III: INFO IINIAC.IE O CIIA ITAK'I'EITZE PIIAWNYM,

EKONOMICZ NYM. FINANSOWYM I TECIINICZNYM

III.l) WARUNKI UDZIAI,U W POST4PO\4ANIU

III.1.1) Kompetcncjc lub uprarvnicnia do prorr'adzcnia okre5lonej dzialalnoici

zarvodorvej, o ilc wynika to z odrqbnych przcpis6n'

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansotra lub ekonomiczna

Okreilenie warunk6rv: Zamarviajqcy nie okreSlil rvarunliu u, tym zakresie

Informacjc dodatkosc

III.1.3) ZdolnoSd tcchniczna lutr zarvodol a

Okreilenie r.arunkorv: Zamar.i'iai4c1' nie okrcSlil n'arLtttktt s,t)'m zakresic

Zamawiaj4cy wymaga od r.rykonawc6rv lvskazania w ofercie lub we u'niosku o dopuszczenie

do udzialu w postgporvaniu imion i nazivisk osob u,-"vkonuj4cych czynnoSci przy realizacli

zam6wienia wraz z inlbrmacj4 o k,'r'alifikacjacli za*odot-,-ch 1ub doSrviadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podstarvy rvykluczenia okrcSlonc u art.2.l ust. I ustalv)'Pzp

lll.2.2) Zamas'iaj4c1 przcnidujc nlkluczcnic tttlionancv na podstarvie art. 2J ust. 5

ustarvl,Pzp Nie Zamau'ialzlcv prze*'iduje naslcpuiilce lakultatl.une podstar'"1'ulkluczenir:

5zl4 2017-10-18. l0:50
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rrr.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWTERDZENTA, ZE NrE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIAN-U W POST4POWANIU ORAZ SPEI-NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSrviadczenie o niepodleganiu ryykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteririrv sclckcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEil{ LUB DOKUMENToW, SKI,ADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NAWEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWC4 W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCII MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1

USTAWYPZP

ilr.s.1) W ZAKRESIE SpEr,NrANrA WARUNK6W UDZTAT,U W POST4POWANTU:

Irr.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKI,ADANYCII PP(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2

USTAWYPZP

IILT) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty nalezy dol4czy( nastQpuj4ce dokumenty: 1. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal1cznik r 1 do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporzQdzony wedlug wzoru

1z14 2017-10-18, l0:50
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stanowi4cego zal4cznik ff la do specyfikacji. (Arkusz winien zawierae wszystkie ewentualne

zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowania). 3. O6wiadczenia wymienione w

punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcmik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pelnomocnictwo - do

reprezentowania wykonawcy w postEpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w

postgpowaniu i zat",arcia umowy, je2eli osoba reprezentuj4ca wykonawcE w postEpowaniu o

udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we

wla6ciwym rejestrze lub ewidencji dziatalnoSci gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.1) OPrS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia : Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiaj4cy Lqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udziclenie zaliczek na poczet rvykonania zam6wicnia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si9 zloienia ofert w postaci katalog6w clcktronicznych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalo96u elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

8 214 2017-10-18, 10:50
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IV.l.6) Przewid)ryana liczba wykonawc6w, ktrirzy zostanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjqcje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l,7) Informacje na temat umowy ramorvcj lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe inlormacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

9 214

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

2017- 10- 18, l0:50

Nie

Przewiduje sig pobranie ze zloZonych katalo96w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ot'ert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:
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Przewidziane jest przeprowadzcnie aukcji clcktroniczncj (przetarg nieogroniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad elementy, ktrirych wartoSci bqd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych rvartoSci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nale2y poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postqpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy bgd4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci postqpiei):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzai i specyfikacji

technicmych w zakresie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcj i elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastQpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV,2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 30,00

Termin dostawy 10,00

l0z14 2017-10-18. l0:50
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa lv art.24at ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

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

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

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

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

przeprowadzenia negocj acj i

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

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w ffm liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagaf zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Inlormacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zania stanowiqce podstawg do skladania ofe rt, jezeli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

WstQpny harmonogram postQpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi1zafi:

Nale2y podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partncrstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

llz14 2017-10-18, l0:50



Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocj acjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia

Informacje dodatkorve

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

Wymagania dolycz1ce rejestracji i identyfikacji rykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne nrz4dzeh informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreilenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4piefi, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq \4prowadzone do tre5ci zawieranej umo\\y w

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

Wyrnagania doty czEce zabezpreczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowiei zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonarvcy: Nie
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Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy)

Srodki slu2qce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Tcrmin skladania ofert lub wnioskriw o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu:

Data: 2017 -10-30, godzina: I 0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, pruetargograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lubjgzyki, w jakich moge byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwiqz nia ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postqpolvania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6rv pochodzqcych z bud2etu Unii f,uropejskiej oraz niepodlegajAcych

zrvrotorvi 6rodkrirv z pomocy udzielonej przez paistrva czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktrire mialy byd przeznaczone na sfinansowatrie

caloSci lub czgSci zamriwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniovainienie postqpowania o udzielenie zamriwienia, jeieli Srodki

sluiqce sfinansorvaniu zam6rvicri na badania naukorve lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiaj4cy z mierzal przeznaczyi na s{inansowanie calo5ci lub czgSci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ACE OFERT CZESCIOWYCH
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