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Ogloszenie nr 527260-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa implant6w do osteosyntezy i innych material6w do zabieg6w ortopedycznych :

uzupelnienie

OGI,OSZENTE O ZAM6WIENIU. DOSTAWY

Zamieszczanie ogloszenia; Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad siQ wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalnoSd, lub

dzialalno6d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i

zawodow4 integracjQ os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b naleiecych dojednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa

w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo

ichjednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

PostQpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie posttpowania

Nie

lnformacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaiqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie postQpowania:

PostQpowanie jest przeprowadzane wspr6lnie przez zamrwiajqcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienii zamawiaj4cych, ktorzy wsp6lnie przeprowadzajE postepowanie oraz podai adresy ich siedzib,

krajowe numery idenryfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontaktdw:

Postgpowanie iest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postQpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw czlonkowskich Unii

Europejskiej - majace zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

lnformacje dodatkowe;

I. l) NAZWA I ADRES: Zesp6t Opieki Zdro\ryotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna

lzl0 2019-03-19, l4:30

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
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22 , 34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel. +4833 8723 1 I I , e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl,

faks +48033872311l

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mozna uzyskad dostgp do narzEdzi i urz4dzeri lub format6w plik6w, kt6re nie sq

og6lnie dostQpne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEcOT Inny (proszg okreSlii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

1.3) wsP6LNE UDZIELANIE ZAM6WtENtA (jeteti dotyczr)l

Podzial obowiqzk6w migdq zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w

przypadku wsp6lnego przeprowadzania postqpowania z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej (kt6ry z zamawiajecych jest odpowiedzialny za pzeprowadzenie postQpowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postQpowania odpowiadajq pozostali zamawiaj4cy, czy zamowienie bQdzie udzielane przezkazdego z

zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzeczpozostalych zanawiajqcych):

I.4) KOMUNIIGCJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoiredni dostQp do dokuDentdw z postepowania moina uzyskad pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na ktdrej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6\ryienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostqp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyska6 pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpo\daniu naleiy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu w inny sposrlb;

Nie

lnny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:

Tak

lnny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z lrarzQdzi i urzqdzeri lub format6w plikdw, ktdre oie sq 096lnie

dostQpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoiredni i bezptatny dostgp do tych narzgdzi mozna uzyskai pod adresem: (URL)

SEKCJA : PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

ll.l) Nazwa nadana zam6wierljlt przez zamawiajqcego: Dostawa implant6w do osteosyntery i innych material6w do

zabiegow orropedycznych : uzupelnienie

Numer referencyjny: ZOZ.y.0l0 IDZP I 17 / 19

Przed wszczgciem postQpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzsj zam6wienia: Dostawy

II.3) lnformacjs o mo2liwo3ci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jesl na czgici:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladaa w odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie IlastQpujqcych czgsci lub grup czgici:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moze zosta6 udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kriitki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zaL,res, ro&aj i iloit doslow, uslug lub robot budowlanych lub

okreilenie zapotrzebowania i wymagah ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre3lenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty budowlane: Przedmiotem zarn6wieniajest dostawa implant6w do osteosyntezy

i innych materialow do zabiegow ortopedycznych okreslonych w zal4czniku nr la do niniejszej SIWZ: CpV: 33183100-7.

Dostawa implant6w do zespolei rgki, okreSlonych w formularzu asortymentowo - cenowym, . Dostawca udostQpni

zamawiajqcemu na czas trwania umowy instrumentarium do prueprowadzenia zzbiegu oraz kompletu rozwiertak6w

kostnych do gwoZdzi 6r6dszpikowych, . Dostawca zapewnia utworzenie w siedzibie Zamawiaj4cego deporytu implanr6w,.

uzupelnianie zuzytych implantow i sprzetu do ( max) 24 godzin od przeslania protokolu wszczepu,. w przypadku gdy

instrumentarium bgdzie dostarczane przez WykonawcQ na konkretny zabieg - czas dostarczenia do 24 godzin od chwili

zgloszenia,' Szkolenie personelu lekarskiego i pielggniarskiego w zakresie technik objEtych zam6wieniem Szczeg6lowy

opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr la do specyfikacli.

ILs) Gl6wny kod CPV: 33183 100-7

Dodatkowe kody CPV.
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II.6) calkowita wartosd zam6wienia (eieli zamawiajqcy podaje infotmacje o wartoici zam6rtienia)

Wartosd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramovych lub dynamicznego systemu zakupdw szacunkowa calkowita maksymalnq wartoii w

cqlym oktesie obowiqzwdnid umow! ranowej lub dynamicznego systemu zakupdro)

II.7) Cry przewiduje siQ udzielenie zam6wief, o kt6rych mowaw srt.67 ust. I pkt6 i T lubw art. 134 usL 6 pkt 3

ustawy Pzp: Nie

Okre(lenie przedmiotu, wielkoici Iub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone zam6wienia, o kt6rych mowa w

art.67 ust. I pkt 6lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.E) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na ktdry zostala zawarta umowa ramowa lub

okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupdw:

miesi4cach: laDdniach;

lub

data rozpoczgcia: lub zakoirczenia. 2019-05-31

IL9) Informacje dodatkowe:

INFORMACJE O CH PRAWNYM EKONO

III.I) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

Ill'l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika to z

odrgbnych przepis6w

Okre6lenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

lnformacje dodatkowe

Ill.l.2) Sytuacja finrnsowa lub ekonomiczns

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre6liI warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

Ill.l.3) ZdolnoSd techniczns lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreslil warunku w tym zakresie.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w

postQpowaniu irnion i nazwisk os6b r,lykonuj4cych czynnosci prry realizacji zamowienia wraz z informacj4 o

kwalifikacjach zawodowych Iub do6wiadczeniu tych os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

lll.2.1) Podstawy Elkluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp Nie

Zamawiaj4cy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy uykluczenia:

4 210 2019-03-19, l4:30
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rrr.3) wyKAz oswrADczEN SKT,ADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTIPNEGO

POTWIERDZENIA, ZE NTE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKT UDZIALU W

POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postepowaniu

Tak

O(wiadczenie o spehianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4) wYKAz oswrADCzEN LUB DOKUMENToW , SXT,aOAXVCH PRZEZ WyKONAWC4 W

POST{POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWTERDZENTA OKOLTCZNOSCT, O

KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:

Zal4czr,ik nr 2

Irr.s) wYKAz oswrADczEN LUB DOKUMENToW STIAOANYCH PRZEZ WYKONAWCI W

POSTEPOWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWTERDZENIA OKOLTCZNOSC|, O

KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP

III.5.I) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6W UDZIAI,U W POST4POWANTU:

Zal4cznik nr 2a

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

rrr.6) wYKAz oswrADczEN LUB DOKUMENT6W SXleOer\yCH PRZEZ wyKoNAwc[ w
POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

IlLT) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - IIt,6)

Do oferty nalezy dol4czyi nastgpuj4ce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do

reprezentowania dostawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiEcego zal4czrik nr I do specyfikacji. 2.

Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania dostawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug

wzoru stanowi4cego zalqcznik nr la ( oferowany pakiet) do specyfikacji. Prosimy rowniez o dolqczenie do ofeny

wypelnionego dokumentu w formie elektronicznej na plycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne

zmiany wprowadzone w czasie trwania postqpowania). 3. Oswiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji (

zal4cznik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania dostawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania dostawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentujEca dostawcA w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia niejesl wskazanajako upowa2niona dojego reprezentacji we wladciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnodci gospodarczej. 5. OSwiadczenie, Ze oferowane wyroby sq dopuszczone do obrotu i uzywania na terenie

Polski. 6. OSwiadczenie RODO- zal4cznik nr 4.

2019-03-19, l4:305 z l0
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SEKCJA IV: PROC EDURA

rv.r) oPrs

IV,l.l) Tryb udzielenir zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiajqcy i4da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si9 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai ioformacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga sie zloienia ofert w postaci katalog6w elektroDicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

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

lV.l,5.) Wymaga sie zloienia oferty wariantowei:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2rcniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidywa[a liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postQpowaniu

(przelary ograniczony, negocjdcje z ogloszeniem, dialog konkurencyjnt, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna Iiczba uykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej Iub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarla..

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej

6zl0

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

2019-03-19. l4:30

Nie

Informacje dodatkowe:
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lnformacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej b9d4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego systemu

zakup6w:

lnformacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza siQ zlozenie ofert w formie katalog6w

elektronicznych:

Przewiduje siq pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofen w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczra

Przewidziane jest przeprolvadzenie aukcji elektronicznej (przetqrg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjqcje z

ogloszeniem) Nie

Nale2y poda6 adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy kt6rych wartoSci bqdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych \ryartosci, rrynikajqce z opisu przedmiotu zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroniczrej orazjaki bgdzie termin

ich udostqpnienia:

lnformacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na jakich wykonawcy bgd4

mogli licytowad (minimalne ufsokosci postEpieh):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elckronicznego, rozwiqzari i specyfikacji technicznych w zakresie

pol4czeri:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji uykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektroniczllej i czasie ich rrwania:

Czas trwania

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4pie6, zostan4 zakwalifikowani do nastQpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej :

I}:2) I.(RYTERIA OCENY OFERT

l!:2.1) Kryteria oceny ofert:

I\12.2) Krl teria

7 210 2019-03-19, I4:30
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Kryteria aczenle

Cena E 00

Termin dostawy
lzo.oo

Sterylno(i proauktulz 0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust, I ustalvy pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 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 wstgpnych bez przeprowadzenia

negocJacJ r

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

Nalezy podad informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbQ etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb iuymagai zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla vvrykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania

stanowi4ce podstawg do skladania ofert,je2eli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postqpowania:

Podzial diafogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwi4zah:

Nalei podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe

1V,3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu Iiczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

8zl0

Informacje dodatkowe

2019-03-19, l430
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Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych postqpieri, zostanE zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia

publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

lnformacje dodatkowe:

rv.5) zMTANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowiefi z&wsrtcj umox? w stosunku do tresci oferty, na podstawi€ kt6rej

dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalery wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l. Zmiana postanowieri niniejszej umowy mo2e by6 dokonana przez strony w formie pisemnej w drodze aneksu do

niniejszej umowy, pod rygorem niewaznoSci. 2, Zmiany postanowieri niniejszej umowy, s4 dopuszczalne wylqcznie w

prrypadku, gdy: a) nast4pilo obnizenie ceny jednostkowej asortymentu, b) zmiany stawki podatku VAT - zwiqzanej z

przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie

niezmienna, c) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki nastgpuje z dniem

wejicia w zycie aktu prawnego zrnieniajqcego stawkg, a w prrypadku zmiany stawek celnych wystEpienie o zmiang

wymaga udokumentowanej formy pisemnej i zgody Zamawiaj4cego

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostQpniania informacji o charakterze poufnylJl, (je,eli dolyczy)

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu:

Data: 2019-03-27 , godzina: l0:00,

9zl0 2019-03-19. l4:30

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicaa:

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

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urz{dzeri informatycznych :

Sposob postQpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokoici post4pieh:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:



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

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lubjgzyki, w jakich mogq byi sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

IV.6'3) Termin zwi4zania ofert4: do: okres w dniach: 3o (od ostatecznego terminu skladania ofert)

1V.6.4) Przewiduje sie uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w

pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez

pafistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byd przeznaczone na

sfinansowanie calo3ci lub czg6ci zam6wienia:

1V.6.5) Przewiduje siq uniewainienie postQpowania o udzielenie zamdwienia, jeieli Srodki slu2qce sfinansowaniu

zam6wiei na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiajq cy zamierzal przeznaczyd na sfinansowanie

calo5ci lub czg6ci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane

IV.6.6) Informacje dod&tkowe:
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