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Ogloszenie nr 631636-N-2018 z dnia 2018-10-03 r. Specjaiista ds. ziifjowien publicznych

mgr

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy: Dostawa odczynnikow

OGJLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanic ogloszenia: Zamieszczanie obowiazkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projcktu lub programu wspolfinansowanego zc srodkow Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie mog^ ubiegac si^ wylijcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,

ktorych dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktore

b^da realizowaly zamowienie, obejmujc spoleczna i zawodow^ integracjf osob b^dijcycli

czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalez^cych do jednej lub wiecej

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

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

SEKCJA I: ZAMAWiAJACY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Post^powanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie post^powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postejjowania:
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Postejpowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wyrm'enic zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzaja postepowanie

oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z

danymi do kontaktow:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw

cztonkowskich Unii Europejskiej

Nie

\ przypadku przeprowadzania post^powania wspolnie z zamawiajacymi z innych paristvv

czlonkowskich Unii Europejskiej - majace zastosowanie krajowe prawo zamowien

publicznych:

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy. krajowy numer identyfikacyjny 16230000000. ul. ul. ks. Piotra

Skargi 2 , 85018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska. tel. 525 826 466,

e-mail zpub@wios.bydgoszcz.pl, faks 525 826 469.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.wios.bydgoszcz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urz^dzen lub

format6w plikow, ktore nie 54 ogolnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Administracja rzqdowa terenowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANTE ZAMOW1ENIA (jezeii dotyczy):

Podzial obowiazkow miedz)' zamawiajacymi w przypadku \vspolnego przeprowadzania

postepowania, w tym \ przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z

zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postepowania odpowiadajq pozostali zamawiajacy. czy zamowienie bedzic

udzielane przez kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zamowienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):

1.4) KOMUN1KACJA:

Nieograniczony; pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna
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uzyskac pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych

warunkow zamoyvienia

Tak

\\avw.bip.wios.bydgos2cz.pl

Dost^p do dokurnentow z post^povania jest ograniczony - m^cej informacji mozna

uzyskac pod adresem

Nie

Ofert}' lub wnioski o dopuszczenie do udziam w postepowaniu nalezy przesylac:

Etektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub >yniosk6AAF o dopuszczenie do udzialu w

post^powaniu vf inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w

post^powaniu w inny sposob:

Tak

Inny sposob:

pisemnie

Adres:

w siedzibie Zamawiajacego przy ul. ks. P. Skargi 2. 85-018 Bydgoszcz w sekretariacie - pok.

nr 22,1 pietro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urz^dzen lub formatow

plikow, ktore nie 5-4 ogolnie dostepne
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Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narz^dzi mozna uzyskac pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMQWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaniowieniu przez zamawiajqccgo: Dostawa odczynnikow

Numer referencyjny: WIOS-SSZP.272.27.2018

Przed \vszcz£ciem postejjowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

IT.2) Rodzaj zamowienia: Dosta\v>;

II.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz^sciowych

Zamowienie podzielone jest na cz^sci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu mozna skJadac w

odniesieniu do;

wszystkich czesci

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia i^cznie nastejmjqcych czesci lub grup

czesci:

Maksymalna liczba czesci zamowienia, na ktdre moze zostac udzielone zamowienie

jednemu ^vykonawcy:

14

II.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (\vielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostmv, using lub

robot budow/anych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

injio«'acyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ lub robot)'

budowlane: Przedmiotem zamowienia jest Dostawa odczynnikow. Zamawiajacy dopuszcza

mozliwosc skladania ofert cz^sciowych. Zamowienie zostato podzielone na 13 czesci: 1
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Roztwory wzorcowe do ICP 2 Referencyjne material)' odniesienia do AAS 3 Wata szklana 4

Wzorce do chromatografii jonowej 5 Odczynniki i roztwory wzorcowe do HACH 6 Material}'

filtracyjne 7 Odczynniki do WTW 8 Roztwory wzorcowe i material)' referencyjne 9

Odczynniki 10 Kwasy 11 Odczynniki FJXY 12 Modyfikatory matrycy do AAS 13 Odczynniki

do analiz sladowych 14 Wzorce

II.5) Glowny kod CPV: 33696500-0

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Catkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje infer macje o warlosci

zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

(wprzypadku iimow ramowych lub dynamlcznego systemu zakitpow - szacunkowa calkowita

maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzy\vania itmowy ramowej lub Aynamicznego

systemit zakupow)

11.7) Cz>' przewiduje si^ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 list, 1 pkt 6 i 7

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

Okreslenie przedmiotu. wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostana udzielone

zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizowane b^dzie zamowienie lub okres, na ktory zostata zawarta

umowa ramo\>ra lub okres, na ktorj' zostal ustanowionj' dynamiczny system zakupdw:

miesiacach: lub dniach: 30

lub

data rozpocz^cia: lub zakonczenia:

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFQRMACJE Q CHARAKTERZE PRAWNYM,
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EKONOMICZNYM, FINANSQWYM I TECHNICZNYM

ui.i) \VARUNKI UDZIALU w POST^POWANIU
IIJ.l.l) Kompetencje lub upra\vnienia do pnrvvadzenia okreslonej dzialalnosci

zawodowej, o ileAvynika to z odrebnych przepisow

Okreslenie \varunk6w: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja fmansoAva lub ekonomiczua

Okreslenie warunkow: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Ul.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: nie dotyczy

Zamawiajacy wymaga od \vykonawcow wskazania \ ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziahi w postepowaniu irnion i nazwisk osob wykonujacych czynnosci

przy realizacji zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowycb lub

doswiadczeniu tych osob:

Informacje dodatkowe:

HI. 2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 usta>vy Pzp

I1I.2.2) ZamaAviaj^cy pfze\^riduje fl'ylduczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy \v)'kluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

TT1.3) WYKAZ OSWiADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCJ§ W CELU

WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARXJNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTER1A

SELEKCJI
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Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

post^powaniu

Tak

Oswiadczenie o spehiianiu kryteriow selekcji

Nie

111.4) VVYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCJ? W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

nie dotyczy

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADAiNYCH PRZEZ

WYKONAWC^ W POSTl^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWJERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

IIL5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POST^POWANIU:

nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

nie dotyczy

IH.6) ^V\^KAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC? W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) fNNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty. 2. Pelnomocnictwo nalezy dol^cz)'6 do ofeily, w przypadku. gdy: 1)

oferta zostala podpisana przcz osobe reprezentujacq. Wykonawce, 2) oferta zostala podpisana

przezjednego ze \vspolniko\ spolki cy\vilnej. 3) \Vykona\vcy wspolnie ubiegaj^ 319 o

udzielenie zamowienia (np. czlonkowie konsorcjum). 3. W prz^^padku wspolnego ubiegania

si^ o zamowienie przez wykonawcow oswiadczenie. o ktor)'m mo\va \ pkt UI.3) sk^ada

kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych si? o zamowienie. 4. Wykonawca, ktor>'

zamierza powierz>'6 \\ykonanie czesci zamowienia podwykonawcom. w celu \\^'kazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziahi w postepowaniu zamiesci
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informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 111,3), 5.

Wykonawca, ktory powohye sie na zasoby innych podmiolow, \ celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia sklada takze oswiadczenie. o ktorym mowa w pkt

III.3) dotyczace tych podmiotow. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji. o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze

Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitafowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (\vzor stano™ zalqcznik nr 3

do SIWZ). Wraz ze zlozeniem oswiadczenia. Wykonawca moze przedstawic dowody. ze

powiazania z innym Wykonawca^ nie prowadza do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o

udzielenie zamowienia. 1. Zamawiajacy odstepuje od Z£j.dania od Wykonawcy. ktorego

oferta zostanie najwytej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie aktualnych na

dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia

z postepowania.

SEKCJAIV: PRQCEDURA

JV.l) OPTS

JV.1.1) Trj'b udzielenia zamo>vienia: Przetarg nieograniczony

JV.l.2) Zamawiajacy z^da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat \vadium

I V.I.3) Przewiduje si^ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

TV.1.4) Wymaga si? zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do

ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sie ziozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert

katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga si$ zJozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej

Ztozenie oferfy wariantowej dopuszcza sie tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostanq zaproszeni do udzialu w

postejiowaniu

(przelarg ograniczony, negocjctcje z oghszeniem, dialog konkwuncyjny, partnershvo

innowacyjne)

Liczba \\ykonawcow

Przewidywana minimalna liczba ̂ 'konawcow

Maksymalna liczba \\7konawc6w

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowcj lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

z)' przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zanio wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej. na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

9 z 1 4 2018-10-03, 15:15



Iittps://bzp.uzp.gov.pI/ZP400PodgladOpubliko\vanego.aspx?i.

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza sie zlozenie ofert w

formic katalogow elektronicznych:

Przewiduje sie pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg meograniczony, przetarg

ogi'aniczony, negocjacje z oghszeniem) Nie

Nalezy podac adres strong' internetowej, na ktorej aukcja b^dzie prowadzona:

Nalezy wskazac element}', ktorych wartosci b§d^ przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj^ce z opisu

pj*zedmiotu zamowienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostana udostepnione \\ykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bedzie terrnin ich udostepnienia:

Informacje dot)'czace przebiegu aukcji elektronicznej:

.Taki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b<?d£j warunki,

na jakich wykonawcy bedq mogli licylowac (minimalne wysokosci postapieti):

Informacje dot}'czace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji

technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji \vykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy. ktorzy nie zlozyli nowych post^pien. zostan^ zakwaliflko^vani do

nastepnego etapu:

Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:

TV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

iV.2.1) Krj'teria oceny ofert:
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IV.2.2) Kryteria

Kryteria

cena

termin realizacji

Znaczenie

60,00

40:00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

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

(V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Miniraalne wymagania, ktore musza^ spemiac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych

bez przeprowadzenia negocjacji

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

Nalez}' podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzj'skania tego opisu:

Informacja o \vysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiazania slanowiace podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy

przewiduje nagrody:

Wstepny hannonogram postepowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby roz\viazan:

Nalez>' podac informacje na temat etapow dialogu:
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Informacje dodatkowe:

TV.3.3) Informacje na teraat partnerstwa inno\vacyjnego

Element}' opisu przedmiotu zamowienia definiujace minimalne wymagania, ktorym musza_

odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej. na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urz^dzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci

post^pien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawc)'. ktorz}' nie zlozyli nowych postqpien, zostan^ zakwalifikowani do nastepnego

etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziahi w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamowienia publicznego. albo ogolne warunki umowy. albo wzor umo\\y:
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\Vyrnagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umo\vy:

Infoimacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

PrzeAviduje si£ istotne zmiany postanowieii zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz \varunki wprowadzenia zmian:

1. W przypadku wystapienia zjawisk zwia^zanych z dzialaniem siiy wyzszej np. wystapienia

zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo

przewidziec, \ szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zj'ciu lub zdrowiu ludzi lub

groz^cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz zmianami przepisow prawa.

Zmiana postanowien umowy moze dot)'cz>'6 ra.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy.

\\7nagrodzenia, terminu realizacji itp. 2. W prz>'padku \vysta_pienia problemow finansowych po

stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowien umowy moze

dotyczyc m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia. terminu realizacji itp. 3. W

przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawce

asortymentu. jesli Wykonawca pomimo dolozenia nalez>'tej starannosci nie mogl uz}'skac takiej

informacji do chwili zawarcia umo\vy. 4. W przypadku odstapienia na wniosek Zamawiajacego

od realizacji cz^sci zamowienia i zwiazanej z tym zmiany \v)'nagrodzenia lub zmiany terminu

wykonania zamowienia. pod warunkiem wyst^pienia obiektywnych okolicznosci. ktorych

Zamawiaj^cy nie mogl przewidziec na etapie przygotowania postepowania. a ktore powoduj^.

ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez ograniczenia zakresu zamowienia lub brak zmiany

terminu wykonania zamowienia powodowaloby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z

uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu zamowienia i zwiazane z tym racjonalne

\vydatkowanie srodkow. Zmiany, o ktorych mowa dokonywane b^dq w drodze porozumienia

stron w formie aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV-6.1) Sposob udost^pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluzqce ochronie informacji o charakterze poufnym
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TV.6.2) Termin skladama ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziahi w post^powaniu:

Data: 2018-10-12, godzina: 12:003

Skrocenie terminu skladania \vniosko\v. ze wzgledu na pilna_ potrzeb^ udzielenia zamowienia

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

Nie

Wskazac powody:

Jezyk lub jezyki, wjakich mogq. bye sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu

w post^powaniu

> polski

IV.6.3) Terrain z>vi^zania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Pr-zewiduje si§ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, w przj'padku

nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj^cych

zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie

caJosci lub cz^sci zamowienia: Nie

JV-6.5) Przewiduje si^ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki

sluiqce sfinansowaniu zamowieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore

zamawiaj^cy zamierzal przeznaczj'c na sfinansowanie catosci lub cz^sci zamowienia, nie

zostaly mu przj'znane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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