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Ogloszenie nr 6l 577 I -N-2018 z dnia 2018-09- 12 r.

Zesp6l Opicki Zdrorvotncj: Dostarvg matcrial6w eksploatacyjnych do tcrapii ncrkoznstgpczych do

aparatu typu MULI'IFII-:I'IIA'I'E CICA

OGLOSZIiNIE O ZAMOWIIINI U - Dr-rsla}1'y

Zamieszczanie ogloszcnia : Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dolyczy: Zarn6rvienia publ icznego

Zarn6wienic dotyczy projektu Iub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

NrzrIa projeklu lub prograrnu

O zam6rvienic nrogq ubicgai sig rry-l:lcznie zaklady pracy chronionej oraz tykonarvcy, kt6rych

dzilhlnoS6, Iub dzialalnoSi ich *lodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6rc bgdq rcalizowaly

z:rm6'wienie, obcjurujc spolccznq i zarvodorvq integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznic

ut :r rginalizon'a nt'ch

Nic

Nale2y podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej lub wigcej kategorii, o

kt6rych rnowa rv art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy nii.30yo, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub rvykonarvc6rv albo ich jednostki (w %)

Postgpowanic przcprorvadza ccntralny zamawiajqcy

Nie

Postgporvanic przcprorvadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli przcprorvadzenie

postQporvirnix

Nie

Infornracjc nn lcnl:rt podmiolu kl6rcmu zamarviaj4cy porvierzyl/porvicrzyli prorvadzenic

postgporvanin:

Postgpowanic jcst przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie

Jezeli tak, nalezy rvymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postQpowanie oraz podai

adresy ich siedzib, krajorve numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktorv wraz z danynri do kontakt6w
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Postgpowanic jcst przcprowadzanc wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristrv czlonkowskich Unii

Europc.iskicl

Nic

W przypadku przcprorvadzania postQpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristrv

czlonkowskich Unii Europejskiej - majece zastosowanie krajowe prawo zam6wieli publicznych:

Informacjc dodatkowe:

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

Szpitalna 22 .34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, pahst\.vo Polska, rel. +483387231 I l, e-mail

zozsuchabeskidzk a@wp.pl, faks +480338723 I I I .

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyskai dostgp do narzgdzi i urzldzeh lub fonnat6w plik6rv,

kt6re nie sq og6lnie dostgpne

l. 2) ITODZA,I ZAMAWIAJ4CItGO: lnrry (ploszq okreSlii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANTE ZAMoWTENIA (jeieti doryczy):

Podzial oborvi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgporvania, rv

tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiajqcych jest odpowiedzialny z,a przeprorvadzenie

postgporvania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odporviadaj4 pozostali

zamawiajqcy, czy zam6wicnic bgdzie udzielane pnez kazdego zzamawiajqcych indywidLralnie, czv

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajqcych):

I.4) KOMUNIKAC,IA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSrcdni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

wrvwzozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na kt6rcj zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6rv

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokumcnt6rv z postgporvania jest ograniczony - wigcej informacji mo2nl uzyskad pod

2z12
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Nic

Ofcrty lub rvnioski o dopuszczenic do udzialu w postgporvaniu nale2y przesylad:

Elektronicznic

Nic

adres

Dopuszczonc iest przcslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczcnie do udzialu w postgpowaniu rv irrnl'

spos6b:

Nic

Inny spos6b:

\Yymxgnnc jcst przcslanie ofcrt lub rvniosk6rv o dopuszczenic do utlzialu w postgporvaniu rv inny

spos6b:

Tak

lnny sposob:

Pisern n ic

Adres:

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

Konrunikacjrt clcklroniczna wymaga korzysta nia z narzgdzi i urzqtlzefi lub format6ry plik6w, kt6rc nic

s4 o96lnie dostQpnc

Nic

Nieograniczony, pelny, bezpo6redni ibezplatny dostqp do tych narzEdzi mozna uzyskai pod adrcscnr:

(ur{r-)

SIiKCJA I I : PITZEDN{IOT ZAMOWIENIA

II'l) Nazrva nndana zanr6wieniu przcz zamawiajqccgo: Dostawg material6w eksptoatacyjnych do retirpii

ncrkozastgpczych do aparatu typu MULTIFILTRATE CICA

Nunrer rcl'ercncy jny : ZOZ.Y.0l0|DZP/59 I 18

Przcd rvszczgcicm postgpowania o udzielcnie zam6rvienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) lLodzaj zrnr6ryicnia: Dostawy

II.3) Informucj:r o rno2lirvo5ci skladania ofert czg5cio\l,ych

3z12 20 I 8-09- 12. 08:26



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Ofcrty Iub rvnioski o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu moina skladad ry odniesieniu do:

Zanrarviajrlcy z slrzeg sobie prarvo do udzielenia l4cznic nastqpuj4cych czgSci lub grup czgSci:

Mnksynralna Iiczba czgSci zam6tyienia, na kt6re moZc zostai udziclonc zam6tvicnic jcdncmu

nykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostay', uslug lub rob6t

budovlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) a w przlpadku partncrstrva innorvacyjnego -

okre5lenic zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budoryhnc: Przedmiotem

zam6wicnia jest dostawa material6w eksploatacyjnych do terapii nerkozastgpczych do aparatu typu

MULTIFILTRAIE CICA. Szczeg6lorvy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr la do SIWZ.

II.5) Gltirvny kod CPV: 33181500-7

I)odatkowc l<ody CPV:

II.6) Calkowita rvarto5d zam6rvicnia (je1eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici zanfituienia):

Wartoii bcz VAf:

Waluta:

(w przypudku unt6w ramowych lub dynanicznego systemu zakup6w - szacunkotva calkowita maksymalna

l ctrtoil tt cobm olo'esie obov,iqzwania umowy rarnowej lub dynamicznego systemu zakuptltt)

ll.7) Czy przcwidujc sig udzielenic zam6wicr[, o kt6rych mowa rv art. 67 ust. I pkt 6 i T lub rv art. 134

ust. 6 pkl 3 ustawy Pzp: Nie

OkrcSlenie ptzedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzie]one zant6wierria, o

ktorych morva rv art. 67 ust. I pkt 6 lub rv art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

ll.li) Okrcs, ll kt6rym rcalizorvanc bgdzic zam6rvicnic lub okrcs, na kt6ry zoslala zilwarta unlo$,il

ranrola lub okrcs, na ktdry zostal ustanorviony dynamiczny systcm zakup6rv:

nriesiqcach: 1a6 dniach:

luh
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tlulu luzpoczqcia: lll zahoriczcnia: 2019-09-i0

I L9) Infornrlcjc (lo(lltkowc:

SEKC.IA III: lNI,'OltMAC.lE O CHARAKTERZE PIIAWNYM EKONOMICZNYN{

III.I) WARUNKI UDZIAI,U W POST4POWANIU

Ill.l.l) Kompetcncje lub uprawnienia do prowadzenia okrcSlonej dzialalno5ci zawodorvej, o ilc

rvynika lo z odrgbnych przepis6w

Okre:ilcnie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

I n l'ornracj e dodatkorve

IILl,2) Sytuac.i:r finansorva lub ekonomiczna

Okreilenic wanrnk6rv: Zamawialqcy nie okredlil warunku w tym zakr.esic.

Inforrracje dodatkowe

I1l.I.3) ZdoluoSd tcchniczna lub zawodowa

Okle(lerrie warunk6w: Zamawiajqcy nie okre5lil warunku w tym zakresie.

Zarnawiajacy rvyrnaga od rvykonarvc6w wskazania w ofercie lub lve wniosku o dopuszczcnie do udzialu

tv postgporvaniLt inrion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji zam6rvienia rvraz z

infblmacjq o kwalilikacjach zawodowych lub doiwiadczeniu tych os6b: Nie

Inforrnacje dodatkowe:

III.2) PODS'I'AWY WYKLUCZENIA

Ill.2.l) l'odstarvy nykluczcnia okrcSlone w art,24 ust. 1 ustawy Pzp

IIL2.2) Zamarriajqcy przcwidujc wykluczcnie wykona\vcy na po(lsttrvic art.24 ust. 5 ust:rlry Pzp

Nie Zamarviajqcv przerviduje nastqpujqce lakultatywne podstawy wvkluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEilI SKtr,ADANYCII PRZEZ WYKONAWCI W CELU WST4PNEGO

POI'WIERDZI'NTA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WAII.UNKI

UDZ[A\,U W POS'I'ITPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTEIItA S[,L!]KCJI

OSrviadczcnic o niepodlcganiu l1'kluczeniu oraz spelnianiu rvarunlirirv udzialu rr postQpo\yrnin

'l'rk
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OSwiadczcnic o spelnianiu krytcri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZI'N I,UB DOKUMENTOW, SKI,ADANYCII PIIZI'Z WYKONAWCQ W

POS'I'4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCIT MOWA W ART.25 UST. I PKT 3 USTAWY PZI':

Oiwiadczenie zalqcznik nr 2 do SIWZ

III.5) WYK Z OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKI,ADANYCHPRZEZ WYKONAWC& W

POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU PO'TWTERDZnNIA

OKOI,ICZNOSCI, O K'I'ORYCII MOWA W AIll) 25 UST. I PKT 1 USTAWY PZP

IIr.s.1) !V ZAKRESIE SPET,NIANIA WARUNKOW UDZIALU W pOSTIpOWANIU:

OSwiadczenie zalqcznik nr 2a do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEil{ LUB DOKUMENTOW SKI,ADANY CH PRZEZ}VYKONAWCIi W

POSTDPOWANTU NA WEZWANID ZAMAWTA.IACEGO W CELU POTWIERDZENTA

OKOLICZNOSCI, O K]'ORYCII MOWA W AR'I" 25 UST. I PK'I'2 USI'AWY PZP

III.7) INNtr DOKUMENI'Y NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty naleLy dol4czy( nastgpujqce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznionc

do reprezentorvania u'ykonarvcy formularz oferty, sporzqdzony lvedlug rvzoru stanowiEcego zalqcznik nr

I do specyfikacji.2. Wypelniony ipodpisany przez osoby upowaznione do replezentowania wykonarvcy

Arkusz cenorvy, sporzqdzony r'vcdlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr I a do spccyfikacji. (Arkusz * itrierr

zarvierai rvszystkie ewentualne zIuiany rvprowadzone w czasie trrvania postqporvania). 3.

Pclnomocnichvo - do reprczcntowania wykonawcy w postgpolvaniu albo do rcprezentorvania lvykonarvcv

rv postgporvaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentujqca rvykonawcg rv postgpowaniu o udziclcnie

zarn6rvienia n ie jest rvskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wlaiicirvyrn lejcstrze lub

ewidencji dzialah.roici gospodarczej. 4. OSwiadczenie RODO- zal4cznik nr 4.

rv.l) OPIS

IV. l. l) Tryb udzielenia zam6wicnia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiaj qcy 'Lqda wnicsienia wadium:

Nie

lnformacja na temat wadium

IV.l.3) Przovidujc siq udziclenic zaliczck na poczct nykonania zam6ryicnia:

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

6tl). 2018-09-12.08:26
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IV.l,4) Wymaga siq zloZenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert

l(atnlog6\Y elcl(t ronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie olert w postaci katalog6rv elektronicznych lub dol4czenia do of'ert katalog6rv

elektror.ricznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty waliantowej

Nie

Zlozenie ol'erty wariarrtowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloircniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przervitlyrvann liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszcni do udzialu w postgpo\yariu

(przeldrg ogt'{uticzory,, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana n:inimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna Iiczba rvykonawc6w

Klyteria sclekcj i rvykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temal umorry rlmowej lub dynamiczncgo systcnru zakup6w:

Unrowa larnowa bgdzie zawarla:

Czy przerviduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

I'rzcwidziurra ntaksynralna liczba uczcstnik6rv umowy ramou,cj

Intblrracjc dodatkorve:

Zarr6wienic obcjrruje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internctowej, na kt6rej bqdq zamieszczone dodatkowe inlormacje dotycz4ce dynarniczrrcgo

systemu zakup6w:
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https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikorvanego.aspx?id=

lnformacje dodatkowe:

W ramach urrowy ramowej/dynam icznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie olcrt w lonnic

katalog6w elektronicznych:

Przerviduje sig pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych infonnacji potrzebnych do sporzqdzenia

ofert rv ramach umorvy ramorvej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przcwidzianc jest przeprowadzenic aukcji elcktronicznei (przetarg nieograniczony, przeterg ogranic:ory'.

negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Na lc2'r, u'skazad clementy, ktdrych rvartoSci bgdq przcdmiotcrn aukcji clcktroniczncj:

I)r'zcrr'idujc sig ograniczcnia co do p rzcd sta rvionych warto5ci, N?nikajqcc z opisu przcdmiotu

zam6wienia:

Nale2y podai, kt6re inlormacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcjielektlonicznej orazjaki

bgdzie termin ich udostgpnienia:

I n lbrnracjc dotycz4ce przebicgu aukcj i clcktronicznej :

.laki jcst przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcjielektronicznej ijakie bgd4 warurrki, najakich

wykonawcy bgdq mogli licytowai (minirnalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zah i specyfikacji technicznych rv

zakrcsie pol4czefi:

Wyrnagania dot),czqce rejcstracji i identylikacji wykonawc6w w aukcji elektroniczrej:

Inlbrmacje o liczbie etap6w aukc.ji elektlonicznej i czasie ich trwania:

Czzs trrvania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpiefi, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zarn knigcia aukcji clektronicznej:

rv.2) KIrY'rERrA OCENy Or,-E,R'l'

IV.2.l) Kryte ria oceny ofcrt:

IV.2.2) Krylcria
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K ry te ria Z naczenie

Ccla 60,00

'Icrnrin dostarvv I0,00

'Itrmin rya2noici 30,00

IV.2.3) Zastosorvanie proccdury o kt6rej morva rv art.24aa ust. I ustirlr-,y Pzp (przetarg nieograniczorrr )

Nic

IV.3) Negocjacjc z ogloszcniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Iufornracje na lcnrat negocjacji z ogloszenicm

Minirnalne rvynragania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofefl wstgpnych bcz

przcprorvadzen ia negocjacj i

Przervidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofeft:

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

Inlbrnacjc dodatkoive

IV.3.2) Infornracjc nt lcmat dialogu konkurcncyjnego

Opis potrzeb i rvvmagari zamarviajqcego lub inforrnacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Inlbrntacja s 11'y5okoSci na916d dla wykonar'vc6rv, kt6rzy podczas dialogu l<onkurcncyjncgo przedstawili

rozwiqzania stanorviqce podstawg do skladania ofert, jeZeli zamawiajqcy przerviduje nagrody:

WstQpny harnlonograrn postgpowania:

Podzial dialogLr na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zah:

Nalczr, podai inlornracjc na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkorve:

1V.3.3) Infornracje na tcmat partncrstwa innowacyjnego

Iilementy opisu przedtniotr.r zam6wienia definiujqce mininralne wymagania, kt6ryrn muszq odporviadai

wszystkie oferly:
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Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzcz

zastosowanie kryteri6w oceny ofe11 wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6r.vienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

n drcs strony internetowcj, na kt6rej bQdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony inlernetorvcj, na kt6rcj jcst doslgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacj i elektronicznej:

Wymagania dotyczqce lcjestracji i idcntyfikacji wykonawcow w licytacji elektroniczncj, rv tynr lvyrnagania

tcchniczne urz4dzefi informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreilenie minimalnych wysokodci post4pieri:

Inlormacje o liczbie etap6w licytacji elektroniczne: i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nic zlo2yli nowych postqpie6, zostanq zakwalifikowani do uastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacj i elektronicmej:

Data: godzina:

Tcrmin otwarcia I icytacji elektronicznej :

'l'crmin i rvarunki zamknigcia licytacii elektronicznej:

Istotnc dla stron postanorvicnia, kt6r'c zostanq rvprorvadzone do treSci zaryieranej umorvv rv sprarvie

zam6wicnia publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umorvy:

Wyrlagania doty cz7ce zabezpieczenia naleZytego wykonania unrowy:

Inlbrrnacjc dodalkorve:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przcrvidujc sig istotnc zmiany poslanowiefi zawartej umowy w stosunku do trcSci oferty, na podstarvic

kt6rej dokonano naboru wl,konawcy: Tak

Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zrnian:

l.7.miana postanorviefi niniejszcj unrowy moze byi dokonana przez strony w fornric pisentnej w drodze

ancksu do ninicjszcj unrowy, pod lygorcnt niewaZnosci.2. Zniany postanowiei niniejszej umowy, sq

dopuszczalne wylqcznie w przypadku, gdy: a) nastqpilo obni2enie ceny jednostkorvcj asortytrclltu, b)

nastqpila zmiana numeru katalogowego produktu c) sposobu konfekcjonowania d) liczby opakowa6 e)

wystqpi przejSciowy brak produktu z ptzyczyn leZacych po stronie producenta pzy jednoczesnym
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dostarczeniu ploduktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produklu objgtego umowq. l) znrianl

s(awki podatku VAI'- zrviqzancj z przednriotem umowy - w tym przypadku zrnianie ulegnie kwola podatku

VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna, g) w przypadku zmiany stawki podatku VAf w ramach

niniejszej umowy zmiana stawki nastgpuje z dniem wej$cia w 2ycie aktu prawnego zmieniajqcego stawkg, a

w przypadku zmiany stawek celnych wystqpienie o zmiang wymaga udokumentowanej formy pisemnej i

zgody Zamarviajqcego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iy.6.l) Spos6b utlostgpnilnia informacji o charrkterzc poufnym (e2eli dotyczy.l

Srodhi slu24cc ochronie in[orrnncji o chirrlklerze poufnym

IV.6.2) Ierrnin skladania ofcrt lub wniosk6w o dopuszczcnie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2018-10-05, godzina: l0:00,

Skr6ce:rie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai porvody:

Jgzyk lubjgz1,ki, rv jakich mogq byi sporz4dzane ot'erty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu rv

postqporvaniu

> I'olski

1V.6.3) 'I'crtnin zrviilznnia ofcrt4: do: okres rv dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania oferr)

1Y.6.4) l'rzcwidujc si9 unicwa2nicnie postgpowania o udziclcnie zanrri.rvicnia,,rv przypudl<u

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z budZctu Unii Europejskicj oraz nicpodlcgaj4cych zrvrolorvi

Srodk6tv z pomocy udzieloncj przcz panstwa czlonkowskic Europejsl<iego I)orozutnienia o Wolnym

llandlu (l)IrIA), kt6re mialy byd przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgSci zanr6wienia: Nie

IV.6.5) l'rzcrvidujc sig uniewa2nienio postgpowania o udzielenie zam6wienin, jcZeli Srodki slu24ce

sfinansol'lniu zam6ryieh na badania naukowc lub prace rozwojowc, kt6re zamarviajqcy zamicrzal

przazntazyt na slinansowanic caloSci lub czgSci zam6rvicnia, nic zostaly nru przyznanc Nie

1V,6.6) I n formacjc dodatkorvc:

ll z l2
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