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Ogloszenie nr 5981 56-N-2019 z dnia 2019-09-17 r

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawg mebli (wyposaienia) dla Oddzialu Ginekologicznego w

ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629117 pn, ,,Kompleksowa modernizacja i

wyposaienie oddzialSw szpitalnych ZOZ Stcha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii

Onkologicznej, Neonatologiczn ego ota,z Ginekologiczno - Poloiniczego wraz z Blokiem

Porodowym"

OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszeniat Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt o numerze RPMP 12.01 .03-12-0629117 pn. ,,Kompleksowa modemizacja i wyposazenie

oddziai6w szpitalnych ZOZ Swha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,

Neonatologicmego oraz Ginekologiczno - PoioZniczego wraz z Blokiem Porodowym

0 zam6wienie mogq ubiega6 sig *ylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno5d, lub dzialalno6d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4

realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I z 15

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

2019-09-l'l, 1322

Nalezy podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%o, os6b zatrudnionych

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

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierryUpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierryli prowadzenie

postQpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajAcych

Nie

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6i Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, panstwo

Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +48033872311 1.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostgp do narzgdzi i urz4dzef lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

l. 2) RODZ AJ ZAMAWIAJ.{CEGO : Inny (proszg okeSlii) :

Samodzielny Publiczny Zakald Opieki zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZTELANIE ZAMOWIENIA (jeZeti dotyczy):

Podzial obowiqzk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiai4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiei (ktory z zamawiai 4cych jest

2z15 20t9-09-t7 , t3:22

Jezeli tak, nalezy wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajq postgpowanie oraz

podad adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:
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odpowiedzialny za przeprowadzenie postQpowani a, czy i w lakirn zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadajQ pozostali zamawiaj 4cy, czy zam6wienie bgdzie \dzielane przez

kaZdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz p ozo staly ch zamawiaj 4cy ch) :

I.4) KOMUNII(ACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyska6

pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www. zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uryskad

pod adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone iest przeslanie ofert lub wnioskriw o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

3 215 2019-09-17, 13:22
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Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystania z narzgdzi i urz4dzer[ lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzQdzi moZna uzyskai pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT Z 6wrnNr.q

II.1) Nazwa nadana zam6wi enil.t przez zamawiai4cego: Dostawg mebli (wyposa2enia) dla

Oddzialu Ginekologicznego w ramach Projektu o numerze RpMp.12.01.03- 12-0629117 pn,

,,Kompleksowa modemizacja i wyposaZenie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka -
Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
PoloZniczego wraz z Blokiem Porodowym"

Numer referencyjnyl. ZOZ.Y.010 IDZP / 67 / 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgdci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na sklada6 w

odniesieniu do:

Zamawiajqcy z strzeg sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgici lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu

4z15 2019-09-t',| , 13:22
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wykonawcy:

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

robdt budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg Iub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest kompleksowa usluga w zakesie wykonania, dostawy

i monta2u mebli do pomieszczeri oddzialu ginekologicmego Szpitala w Suchej Beskidzkiej.

Szczeg6lowy wykaz pomieszczef i zamawianych mebli okeSla zalqcznik nr la do SIWZ. Opis

ten nalezy odczytywai wraz z ewentualnymi zmianami treSci specyfikacji, bgd4cymi np.

wynikiem udzielonych odpowiedzi ta zapytania wykonawc6w Wymagania o96lne dotycz4ce

przedmiotu zam6wienia: 1. Meble uykonane z wysokiej jakoSci plyty meblowej

drewnopochodnej laminowanej /melamina,/ odpomej na zarysowani, wgniecenia oraz Srodki

chemiczne i dezynfekcyjne stosowane w slu2bie zdrowia, w kolorze wskazanym przez

Zamawiajqcego, wybranym spoSr6d szerokiej gamy kolor6w (min.30 kolor6w) zaoferowanych

przez Wykonawcg. 2. Fronty wykonane z ptyty meblowej lub lakierowane w kolorze wskazanym

przez Zamawiajqcego, wybranym spoSr6d min. 30 kolor6w zaoferowanych przez Wykonawcg.

Krawgdzie mebli wykoiczone obrze2em PCV zgodnym z kolorystyk4 frontu. 3. Szafki szklane ze

szkla hartowanego. 4. Bla1y robocze z laminatu HPL odporne na podwy2szon4 temperaturg,

zarysowania, wgniecenia i Scieranie, nie ulegaj4ce odbarwieniu, oraz na Srodki chemiczne i

dezynfekcyjne stosowane w slu2bie zdrowia. Dopasowywane do istniej4cych wngk i

zamawianych szafek. Wszystkie krawgdzie stykaj4ce sig z innymi meblami i Scianami dokladnie

zasilikonowane i wykofczone listwami. Blaty robocze w kolorze wskazanym przez

Zamawiaj4cego, wybranym spo6r6d szerokiej gamy kolor6w ( min. 30 kolor6w) zaoferowanych

przez WykonawcA 5. N62ki mebli metalowe regulowane. 6. Otwieranie szuflad i drzwiczek -

uchwyty listwowe proste - kolor i wz6r do uzgodnienia. 7. W biurkach komputerowych

wysuwane na prowadnicach p6lki pod klawiaturg oraz p6lki na stacje robocze. 8. Wszystkie

drzwiczki meblowe zamykane na cichy domyk. 9. Prowadnice do szuflad z wysuwem 75 0% np.

Tandem Blum l0.Zawiasy samodomykajqce zapewniajq cichy i delikatny domyk drzwiczek

meblowych np. Tandem Blum. 1l.W blatach montowane przepusty na kable (miejsce uzgodnione

z Zamawiaj1cym podczas montazu mebli). 12. Wszystkie szaff i szafki zamykane na zamki

wpuszczane z 3 kluczami. 13. Wzomiki ( kolory plyt, blat6w, zawiasy, n62ki meblowe, uchwyty,

5 z 15 2019-09-17 , 13:22
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II.5) Gl6wny kod CPV. 33192000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

391 13100-8

IL6) Calkowita warto56 zam6wienia (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):

Wartosd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupdtr - szacunkowa calkowita

maksymalna wartoit w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

Il.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wief, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 tub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkeSlenie przedmiotu, wielkoici lub zakesu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowawart.6T ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy pzp:

II'8) okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lubdniacht

lub

6z15 2019-09-1',1, t322

wzomik szkla, wzomik tapicerki) celem dokonania wyboru nalezy przedstawii Zamawiajqcemu.

Zarnawiaj4cy nie dopuszczg w tym zakresie komunikacji elektronicznej. 14. wykonanie wycigi

w blatach na zlewy i umywalki, ich osadzenie, podlqczenie i zabezpieczenie (silikonowanie). I 5.

Meble nale2y wykonai z uwzglgdnieniem charakteru pomieszczefl i zasad ergonomii oraz

uzyskania maksymalnego stopnia wykorzystania powierzchni. 16. Meble musz4 odznaczai sig

wysokq wytrzymalosci4 i estetyke. Meble s4 przeznaczone do dlugotrwalego u2ytkowania w

pomieszczeniach siu2by zdrowia. Meble powinny stwarzai nowoczesny wygl4d z

uwzglgdnieniem zasad obowiqzujqcych w pomies zczeriach oddzialu szpitalnego.
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data rozpoczgcia: lub ztkofrczenia: 2019- I0-3I

IL9) Informacie dodatkowe:

SEKCJA III: I ORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM . FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IIr.l) WARUNKT UDZIALU W POST4POWANIU

III.1.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkeSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkeSlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okeSlil warunku w tym zakesie.

Inlormacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno66 techniczna lub zawodowa

Okre6lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakesie.

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

do udzialu w postQpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynno6ci przy realizacji

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

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre5lone w art.24 ust. I ustauy Pzp

lll,2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

'7 z15 2019-09-17, 1322
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III.3) WYKAZ OSWIADCZEilI SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERJA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu $Tkluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POSTQPOWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

Zal4cznik w 2

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKT,ADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIER-DZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT I
USTAWY PZP

rII.s.r) w ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKoW UDZTALU W pOST{pOWANTU:

Za\4cznik t 2a

rrr.5.2) w ZAKRESTE KRYTERT6W SELEKCJT:

rrr.6) wyKAz oSWTADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH ppZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt III.3) - III.6)

Do oferty nale\ d,olEczy(, nastgpuj4ce dokumenty: 1. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4czr,ik nr I do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy - zal4cznik nr la, sporz4dzony

wedfug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr la do specyfikacji. (Arkusz winien zawiera(,

wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowania). 3. oswiadczenia

wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2i2ado slwz). 4. pelnomocnictwo -

8 z 15 20t9-09-t'7, t3:22
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do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w

postgpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentuj4ca wykonawcg w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowaZniona do jego reprezentacji we

wla3ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. 5. Zalqcznik m 4 - oSwiadczenie

RODO.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga sie zloZenir ofert w postaci katalogriw elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

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

katalogow 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 zjednoczesnym zlo2eniem oferty

zasadniczej:

Nie

9 215 2019-09-17 , 13:22

rv.1) oPrs

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiajqcy zqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium



IV.1.6) Przewidlrvana liczba wykonawc6w, ktrirzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje 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 ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawartai

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicmego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

l0z l5

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

2019-09-17. 13:22

https:/,/bzp.uzp.gov.pyZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=...



https://bzp.uzp. gov.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=..

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Nale2y wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si9 ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikaj4ce z opisu

przedmiotu zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcj i

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej:

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

jakich wykonawcy bgd4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci postqpiefl):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzQtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji

technicmych w zakesie polqczeri:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcj i elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcj i elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloili nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancj i 40,00
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nieograniczony)

Nie

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

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

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie olert wstgpnych

bez przeprowadzenia negocjacji

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagan zamawiai4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowiqce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

WstQpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zart:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiui4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:
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Podzial negocjacjina etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

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 techn io re vz4dzeh informatycznych :

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

postqpieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastEpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicmej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicmej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

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

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowierfi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nale2y wskazad zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostQpniania informacji o charakterze poufnym (eieli dotyczy)

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2019-09 -26, godzina: I 0:00,

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

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

Wskazad powody:

Jgzyk lub jgzyki, wjakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postQpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecmego terrninu skladania

ofert)

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

nieprryznania Srodk6w pochodzqcych z budZetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj Qcych

zwrotowi SrodkrSw z pomocy udzielonej przez paistwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktrire mialy byi przeznaczone na sfinansowanie

caloSci lub czgSci zamtiwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeZeli 6rodki

sluiqce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktrire

zamawiajqcy zamierzal przeznacryd na sfinansowanie calo5ci lub czg6ci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ScrowvcH
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