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Ogloszenie m 575654-N-2020 z dnia 2020-08-18 r.

Zesp6l opieki Zdrowotnej: Modernizacja urzqdzefi stacji transformatorowej w szpitalu w

Suchej Beskidzkiej

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodkriw Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamriwienie mogA ubiegad sig rryl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoS6, lub dzialalno56 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktrire b9d4

realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b naleZ4cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy r,i| 30yo, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: MAWTAJ CY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postQpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktrSremu zamawiajqcy powierryupowierryli prowadzenie

postgpowania:
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Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie prz ez zamawiaj4cych

Nie

Jezeli tak, nale2y wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postqpowanie oraz

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

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych pa[stw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsprilnie z zamawiajqcymi z innych par[stw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wiei

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowohej, krajowy numer identyfikacyjny

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

Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostqp do narzgdzi i urz4dzei lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okre6lii):

Samodzielny Publiczy Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (je\eti dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzalia postgpowania z

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

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postqpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, czy zamowienie bgdzie udzielane przez

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

rzecz pozostatych zamawiaj 4cych):

I.4) KOMUNII(ACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad
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pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

wwwzozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mo2na uzyskad

pod adresem

Nie

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

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postQpowaniu 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

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna lrTmaga korzystania z \^rzQdzi i vzqdzet lub format6w

plikriw, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

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

adresem: (URL)

EK II: PRZEDMIOT

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajecego: Modemizacja urz4dzefr stacji

transformatorowej w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej

Numer referencyjny: ZOZ.V.0 I 0 /DZP 162120

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

IL3) Informacja o moiliwo6ci skladania ofert czg5ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w

odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zasttzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgSci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czg6ci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

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

rob6t budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest wyb6r Wykonawcy, kt6ry wykona na rzecz

Zamawiaj4cego tj. Zespolu Opieki Zdrowotnej, modemizacjg wz4dzeh stacj i transformatorowej w

Szpitalu w Suchej Beskidzkiej, okreSlone we Wsp6lnym Slowniku Zam6wien (CPV) jako
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50532400-'7 Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zal4cznik nr I a -
uszczeg6lowienie opisu przedmiotu zam6wienia projekt budowlany rys od 1do 8 oraz przedmiar

rob6t stanowiEcy zalqcznik nr 6 do SIWZ. 3.3. Obowi4zki Wykonawcy: . wykonawca udzieli min.

3-letniej gwarancji na wykonan4 modernizacjg, . Zamawiajqcy Wznaczy miejsce skladowania

odpad6q Wykonawca zobowi4zanyjest na wlasny koszt i wlasnymi irodkami do ich usunigcia, .

Wykonawca zapewni zasilanie z agregatu pr4dotw6rczego przenoSnego, zabezpieczaj4cego

dzialalnoS6 szpitala (wraz z dostaw4 paliwa), . prace zwiEzane z modernizacj4 odbywai sig musz4

w trakcie normalnego funkcjonowania Szpitala, . caiodobowy nadz6r nad prac4 agregatu i

zasilaniem szpitala, . dokonanie wszelkich koniecznych odplatnych uzgodnieri i wyl4czeh z

operatorem systemu dystrybucyjnego Tauron, . wlaSciwe utrzymanie i zabezpieczenie placu

modemizacji, . umo2liwienia wstgpu na plac remontu pracownikom organ6w paistwowego

nadzoru budowlanego i wyznaczonym pracownikom Zamawiaj4cego,. przestrzegania zasad

Srodowiskowych obowi4zujEcych u Zamawiaj4cego, . uporz4dkowania terenu po zakoriczeniu

rob6t, pozostawienie go w stanie z przed rozpoczgcia rob6t, odnowienie pomieszczenia, w kt6rym

byla prowadzona modernizacja i przekazania Zamawiajqcemu w terminie ustalonym na odbi6r

rob6t, . zapewnienia warunk6w bezpieczeistwa bhp i p.po2, zgodnie z wymogami

obowi4zuj4cymi u Zamawiaj4cego, okre5lonymi w g 7 projektu umowy, . opracowanie instrukcji

ruchowej pomigdzy u2ytkownikiem a operatorem Tauron, . opracowanie wszelkiej niezbgdnej

dokumentacji do odbioru przedmiotu zam6wienia, . opracowanie dokumentacji powykonawczej, .

w razie wystqpienia wad i usterek powykonawczych usunigcia ich w terminie do 7 dni.

II.5) Gl6wny kod CPV: 50532400-7

Dodatkowe kody CPV:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupiw - szacunkowa calkowita

maksymalna warloit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)
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ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wiei, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

^rt. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielko(ci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bQdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

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

miesi4cach: /nb dniach: 3

lub

data rozpoczgciai lub z kohczeniai

II.9) Informacje dodatko*'e:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMTCZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IILI) WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU

III.1.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisriw

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okeSlil warunku w tym zakresie.

Informac je dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno6d techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okredlil warunku w tym zakresie.

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

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.I) Podstawy wykluczenia okre5lone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
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usta$T Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4 W CELU

WSTqPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKC.IT

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkriw udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrl4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W , SKLADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWC4 W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP:

Zalqcznik nr 2

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

wl'KoNAwcq w PosT4PowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKoW UDZTALU W pOSTQpOWANIU:

Zal4cznik nr 2a

rrr.s.2) w ZAKRESIE KRYTERT6W SELEKCJI:

rrr.6) wYKAz oswrADCZEi{ LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWC4 W POSTEPOWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST, T PKT 2

USTAWY PZP
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt IIL3) - III.6)

Do oferty nale?y dolqczyt nastQpuj4ce dokumenty: 1. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaznione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy zal4cznik m la oraz przedmiar rob6t zal4cznik

nr 6. 3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 6.1 specyfikacji ( zalqcmik nr 2 i 2a do SIWZ).

4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umovry. jeZeli osoba reprezentuj4ca

wykonawcg w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia niejest wskazana jako upowa2niona do

jego reprezentacji we wla5ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno5ci gospodarczej. 5.

Zal4cznik nr 4 - oSwiadczenie RODO.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.r) OPrS

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

lY.l.2) Zamawiaj4cy 24da wniesieria wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamriwienia:

Nie

Nalezy podai informacie na temat udzielania zaliczek'.

IV.1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

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

katalo96w elektronicznych:

Nie

Informacj e dodatkowe:

IV.l.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:
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Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

Zloienie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlozeniem oferfy zasadniczej:

Nie

IV,1.6) Przewidywana liczba wykonawcr5w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstu)o innowocyjne)

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 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 informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

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

formie katalog6w elektronicznych:
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Przewiduje sig pobranie ze zlozonychkatalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

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

Naleiy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

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

zamriwienia:

Nale2y podai, kt6re informacje zostan4 udostQpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicmej:

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

jakich wykonawcy bqd4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4piei):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zaf i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czei:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4piefi, zostanq zakwalifikowani do nastQpnego

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
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Kores gwarancj 40,00

IV,2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24^a ust. I ustawy 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 speiniai u,szystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacj i

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

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

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub inlbrmacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6W kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowiqce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

WstEpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zaf,

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

11 zll

IV.3.3) Informacje na temat partnerst$'a innowacl'jnego
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Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom popruez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

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

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urz4dzei informatycznych:

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

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych postqpieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elekfonicznej:

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

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

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY
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Przewiduje sig istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

l. Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwodi zmiany terminu wykonania zam6wienia w przypadku: a)

znacznego oblozenia l6zek szpitalnych b) pogorszenia sig sy.tuacj i epidemiologicznej c) poprzez

jego przedluZenie ze wzglEdu na ptzyczyny le24ce po stronie Zamawiaj4cego dotyczqce np. braku

przygotowania,/przekazania placu budowy w tym pomieszczeri, d) poprzezjego przedltZenie ze

wzglgdu na obiektywne przyczyny niezawinione przez Strony, w tym r6wnieZ spowodowane

przez tzw.,,silg wy2sz4" np. po2ar, zalanie itp, e) poprzez jego przedlu2enie w przypadku

niekorzystnych warunk6w atmosferycznych powoduj4cych brak mo2liwoici wykonania rob6t ze

wzglgd6w technologicznych, warunk6w atmosferycznych - warunki niekorzystne dla rob6t

zewngtrznych -poniZej 0oC, ci4gle opady deszczu powyZej 2 dni roboczych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Sposrib udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeteli dotyczy)

Srodki sluZ4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2020-09-09, godzina: l0:00,

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

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

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mogq byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV,6.3) Termin rwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

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

nieprryznania Srodk6w, kt6re mialy byd przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czg5ci

zam6wienia: Nie
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IV.6.5) Informacje dodatkowe:

zAr,AczNrK r - TNFoRMACJE DOTYCZACE OFERT CZ4sCtOWyCn
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