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Ogloszenie nr 527052-N-2019 z dnia 2019-03-20 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa mebli (wyposa,enia) dla Bloku Porodowego w ramach Projektu o numerze

RPM P.12.01.03- l2-0629117 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i wyposa2enie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskitlzka -
Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Cinekologiczno - Poloiniczego wraz z Blokiem

Porodowym" zloiony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.l2,0l.03-12.00-12-031/17 ogloszonym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lats 201,1-2020 (RPO WM) do Dzialania t2.l

Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

OGI,OSZENIE O ZAM6WIENIU. DOSTAWY

Zamieszczanie ogloszeniat Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsprilfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt o numerze RPMP 12.01.03- l2-0629l17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i wyposazenie oddzialow szpitalnych ZOZ Sucha

Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Polo2niczego wraz z Blokiem

Porodowym" zlo2ony w postepowaniu konkursowym nr RPMP 12.01.03-12.00- 12-031/ l7 ogtoszonym w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Dzialania l2.l Infrastruktura ochrony

zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalnoS6, lub dzialalnosi

ich wyodrQbnionych organizacyjnie jednostek, ktdre bgdq realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq

integracjg os6b bQdqcych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalei4cych dojednej lub wigcej kategorii, o kt6rych mowa w

art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 307o, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich

jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

PostQpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postfpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postTpowania

Nie

lnformacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie postgpowania:

PostQpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych
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Nie

Je2eli tak, nalezy wymienii zamawiajEcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie oraz podai adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontaktow:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsprilnie z zamawiajqcymi z innych pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

w przypadku przeprowadzania postQpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii
Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiei publicznych:

Informacje dodrtkowe:

l' l) NAzwA I ADRES: Zesp6l opieki zdrowotnej, krajowy numer idenryfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitatn 22,
34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeski6zka@wp.pl, t-aks

+480338723 | I t.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzTskai dostgp do narzEdzi i urz4dzei lub format6w plik6w k16re nie sq og6lnie
dostQpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ{CEGO: tnny (proszg okredli6):

Samodzielny Publiczr,y Zaklad, Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANTE ZA M'WIENLA (ieteli dotrcq)l

Podzial obowi4zk6w miEdzy zamawiaj4cymi w prrypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym \ry przypadku

wsp6lnego przeprowadzania postQpowania z zanawiaj4cymi zinnych paistw czlonkowskich unii Europejskiej (kt6ry z
zamawiaj4cych jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postqpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, czy zam6wienie bqdzie ud zielane przezkridego z zamawiajqcych

indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na zecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostgp do dokument6w z postQpowania moina uzyskad pod adresem (uRL)
Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

DostQp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - lviqcej informacji moina uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:

t,zll

Elektronicznie
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Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny sposob:

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

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Bekidzkiej, ul. Szqitalra22 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystsnia z narzQdzi i urzqdzeri lub format6w plik6q kt6re nie sq og6lnie

dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni ibezplatny dostgp do tych narzgdzi moira uzyska6 pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Dostawa mebli (wyposazenia) dla Bloku Porodowego w ramach

Projektu o numerze RPMP 12.01 .03- 12-0629/17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i wyposa2enie oddzialow szpitalnych ZOZ

Sucha Beskidzka Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Polozniczego wraz z

Blokiem Porodowym" zlozony w postcpowaniu konkursowym nr RPMP 12.01.03J2.00-12-03ll17 ogloszonym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Dzialania l2.l

Infiastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 lnfiastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Numer referencyjny I ZOZ.y.0 I0/DZP / I 6l 19

Przed wszczgciem postQpolyania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwoici skladania ofert czg6ciowych

Zamowie nie podzielonejest na czgici:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu moins skladat w odniesieniu do:

3zll

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastqpuj4cych czQSci lub grup czgsci:
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Maksymalna liczba czqsci zam6wienia, na kt6re moie zostat udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

II'4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (v)ielkoii, zakres, rodzaj i iloit dostcnu, uslug lub robdt budowlanych lub okreilenie

zapotrzebovania i vymagai ) a w przypadku psrtnerstwa innow8cyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt' uslugQ lub roboty budowlane: L Przedmiotem zam6wieniajest wyposazenie pomieszczeti Bloku porodowego

Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Pom ies zczenia i rodzaj wyposazenia okreSla zal4cznik nr I a. Opis ten

nalezy odczytywa6 wraz z ewentualnymi zmianami treCci specyfikacji, bgdqcymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na

zapytania wykonawc6w. 2.Podane wymiary mebli s4 orientacyjne. Zamawiaj4cy wymaga, aby potencjalni wykonawcy

przeprowadzili przed zlo2eniem oferty wizjg lokalnq i na wlasny koszt i ryzyko przeprowadzili pomiary w miejscach montazu

mebli wymienionych w SIWZ. Podane w zal4czniku nr la wymiary i uklad szafek moze ulec zmianie na etapie ostatecznych

pomiar6w dokonanych przez Wykonawcg. Wykonawca przed wykonaniem mebli przedstawii ZamawiajEcemu do akceptacji

wizualizacjg wyposazenia w poszczeg6lnych pomieszczeniach oraz ustali dob6r kolorystyki.

II.5) Gl6wny kod CPVt 33192000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

391t3 t00-8

II.6) crlkowita wartosd zam6wienia Qeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartolci zamowienia)

WanoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego syslemu zakupiw - szacunkowq calkovita maksymalna varroil v calym

okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

II.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wiefi, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt6 i T lubw art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy

Pzp: Nie

Okre(lenie przedmiotu, wielkoici lub zakresu oraz warunk6w najakich zostanq udzielone zam6wienia, o kt6rych mowa w art.

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

ll.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na

kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesiEcach: 1ub dniach:

lub

data rozpoczQcia: lub zakoiczenia; 20I9-05-3I
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lL9) lnformacje dodatkowe:

SEKCJAIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.I) WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU

III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika to z

odrgbnych przepis6w

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreilil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

lll.1.2) Sytuacja finansows lub ekonomiczna

Okreilenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreilil warunku w tym zakresie.

lnformacje dodatkowe

III.l.3) Zdolnos6 techniczna lub zawodowa

Okreilenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okre(lil warunku w tym zakresie.

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

imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno5ci przy realizacji zam6wienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodo*ych

lub do(wiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podstawy wykluczenia okreslone w art.24 ust. I ustswy Pzp

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

przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia:

IIl.3) WYKAZ OSWTADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCQ W CELU wST4pNEGO

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENTU ORAZ SPEI-NIA WARUNKI UDZIALU W

POSTqPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

r[.4) wyKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENT6W, SXleOltycH pRZEZ wyKONAWCE W
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POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:

Zal4cznik v 2

r[.5) wyKAz oswrADczElir LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCq W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT T USTAWY PZP

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

Zal4cznik nr 2a

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

rrr.6) wyKAz oswrADczEN LUB DOKUMENToW SXr,eOlnVCH PRZEZ WyKONAWCE W

POST{POWANIU NA WEZWANIE ZAMA'IVIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

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

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENTONE w pkt r.3) - llr.6)

Do oferty nalezy dol4czyi nastgpui4ce dokumenty: l. wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do

reprezentowania \rrykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr I do specyfikacji.2.

Wypetniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy - zal4cznik nr la,

sporz4dzony wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr I a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne

zmiany wprowadzone w czasie trwania postQpowania). 3. Odwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik

nr 2 i 2a do SIVr'Z).4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do reprezentowania

wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentuj4ca wykonawc9 w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia niejest wskazanajako upowazniona dojego reprezentacji we wlaiciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci

gospodarczej. 5. Zalqcznik nr 4 - o6wiadczenie RODO.

IV.l) OPrS

IV,l,l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.'1.2) Zamawiaj4cy iada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

l\'.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek

IV'l'4) Wymaga siQ zlozenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych Iub dol4czenia do ofert katalogriw

elektronicznych:

Nie

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

6zll 2019-03-20,07:36
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Nie

lnformacje dodatkowe:

IV.t.5.) Wymaga siq zloZenia oferty wsriantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza si9 tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zzsadniczej'.

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostrnq zaproszeni do udzialu w poslQpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstt|o innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

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

Unrowa ranrowa bgdzie zayrartai

Czy przewiduje si9 ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego systemu zakupow:

lnformacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofen w formie katalog6w

elektronicznych:

Przewiduje siq pobranie ze zloZonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz4dzenia ofert w ramach

umowy ramowej/dynamicaego systemu zakup6w:

'7 zll

IV.l.8) Aukcja elektroniczna
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Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieogrdniczony, przetdrg ograniczony, negocjacje z

ogloszeniem) Nie

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

Nale2y wskazad elementy, kt6rych wartosci bQdq przedmiotem aukcji elektronicz[ej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoici, wynikaj4ce z opisu przedmiotu zamdwienia:

Nalery podai, kt6re informacje zostan4 udostQpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki bEdzie termin ich

udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakijest przewidziany spos6b postQpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, najakich wykonawcy bgd4

mogli licytowa6 (minimalne uysoko6ci postEpieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zai ispecyfikacjitechnicznych w zakresie polqczei:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej iczasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6r4 nie zlo2yli nowych postqpie6, zostan4 zakwalifikowani do naslqpnego etapu:

Warunki zamkniEcia aukcji elektronicznej:

IV2) KRYTERIA OCENY OFERT

lV.2.l ) Kryteria oceny ofert:

I!'.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancii 20,00

termin doslawv 20.00

fv.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art,24^a ust. 1 ustawy pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

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

lV.3,l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstEpnych bez przeprowadzenia negocjacji

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

Nalezy podai informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczb9 etap6w):

8zll 2019-03-20. 07:36



Informacje dodatkowe

1V.3.2) lnformacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagai zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysoko6ci nagr6d dla vvykonawc6w, ktorry podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi4zania

stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeircli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

WstEpny harmonogram postqpowania

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zai

Nale2y podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe

IV.3.3) lnformacjc ns temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne vrymagania, kt6rym muszq odpowiada6 wszystkie oferty

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w oceny

ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6rvienia:

Informacje dodatkowe

lV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bEdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

Wymagania dotyczEce rejestracji i identyfikacji uykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urzqdzei informatycznych :

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreilenie minimalnych wysokosci postqpieh:

lnformacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpieti, zostanq zakwalifikowani do nastQpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
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lstotne dla stron postanowienia, ktore zostan4 wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia publicanego,

albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

lnformacje dodatkowe:

lv.5) zMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowiei zawartej umo$y w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano

wyboru wykonawcy: Tak

Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowieri niniejszej umowy moze byi dokonana przez strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej

umowy, pod rygorem niewa2noSci.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

lV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze pou Inym Aezeli dotyc.y)

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzi&lu w postepowaniu:

Data: 2019-04-01, godzina: l0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglEdu na piln4 potrzebg udzietenia zam6wienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazaa powody:

Jgzyk lubjgzyki, w jakich mog4 byi sporzEdzane oferty lub \vnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwiezania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofe()

lV'6'4) Przewiduje sit uniewainienie postQpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w

pochodz4cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez

paistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktdre mialy byd p rzezlaczone na

sfinansowanie caloSci lub czg6ci zamriwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje siQ uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodki sluiqce sfinansowaniu

zamdwiei na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiaj4cy zamie rzal przeznaczyl na sfinansowanie

caloici lub czgSci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie
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Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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I\.6.6) Informacje rlodatko$ e:

ZAI,ACZNIK I - INFO RMACJE DOTYCZA CE OFERT CZESCIOWYCH
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