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Poł|atovy Zt§pól szplllll ł oleśnlcy: Do§TAwA §PRZĘTU DLA PRAcowNl oNDo§KoPII PowIATowEGo zEsPoLU szPITALl

ocł oszFtlF o zAMÓt! lEtlU _ Dotl!\J

z.m i.,zcz.ni 9 qlo§z.n la: Zanieszczan ie obowi ązkorYe

ogtoveniedotyuy| ZmóNieniapubliczne8o

za m ół icnie doty.zy p.oj ektu l u b p r(a rlm u w§plj llin! n,o{! nl3o ze ś.od&ó* Uni i Europoj §kiol

Nad!pfujgkfu lub Progmmu

o zlmówlenie nogą ubieg3ć dę łyllczntc zlkłady pracy chronlonel or.z sTkonnBcB których dzialalność,lub dziilllność ich tvyodrębniony.h orglni?l.ylnie

ledno§ieŁ które będ{ rćllIzow.ły zinółlc.lc, ob.Jn{c śpolccżń{ l żlnodówł lhl.gEcJę osób b9dłcych czlonk9ml grup sp0łecznl€ nurahlllizoFlnych

Należ],podaćnininalntproceotowywskźnikzatrudnicniaosóbnal*ącychdojedn€jlubwięcejkatogórii.oklólychmowawa,22usl,2uslawyPzp,niemniejszy

niż ]0%, osób zalrudnionych pźez zaklady pncy cluonionej lub tfkonavców albo jchledno§|ki (w %)

srKC,IĄ I: ZAMAwIAJĄct

PNlępo{ani. przcpmłrd7a.ln(rllny zlńlrvlaj4cy

Po§t9poylni 9 prz€ p roładra podm iot, któ r€ m u zam,łiaj ący poł ierzyl/powlcrzyl l p ż.piovad2ćn l. po (łp owan l9

rnforn.cje na lenlt podniolu klóreDu żemawhjqcy powierzyvpo§ieźyli ProładZnie Po§tlPowlnia:

tostłpoĘlnio jeśt przeproł!dzan€ wspóhie przez zanawiljący.h

'eźeli 
tał, naleą wyńienić zńaviająoych, któEy wspólnie przeprow ająPoslępow.nie oraz pódać alresy ich sicdzib, kra]o§e nun€,f idenlyfikocyjne omz

osoby do koniaktó]v vraz z danyni do konlaklów:

Pośtępowul.j.stpraprowadanełśpólnfuz.ln!*iajłcynizilny.hpańsbyczłonkowskicnUniiEuropej§klćJ

w pźypldku przeprosa&.nlr postępoN.nl. łspólnić2 zanrslil4cynlz tnnych plńsrł czlonkoNskich Unii EuroPcjskiej n!jąa zNto,owani9 kr!jowe

prlwo 2lnÓMcń publlcznych:

Inloro,cj. dodatłołc:

L 1) NAzwA I ADREsl P owialowy z gśpót szpi ta li v o teśnicy, kajowy numł ideilyfikacyjiy 9329óó54000000, ul, ul, Amii(rajowej 1,5ó400 oleśnna, woj.

dolnośląskic, pańsiso rokka, |el.'1l 7'1 67 427 , c-ńail pżcraĘi@pzsolcsnica,pl, faks 7l ?7 6? 30?.

Adr.s śrony intemelowoj (URL):

A&es profilu naby,vcy]

Adres stiony intemctoNej pod któryn nożna uzyśkaó do ęp do n.źędzii uźądzeń lub i'omatów Inikóv, którc nie są ogóhtie dośępnć

l, 2) RoDzAJ zAMAwIAJAcEco: Imy (ploszę okEśIić)

sPmz
I.3) W§PÓLNE UDZrELANIE zll'i'ÓwlENl^ aeieli dolrcu):

Podział obowiązłó]v nriędzy zanaPiającyniw przypadku wspónEBo przepiowadzanja postępowania, vlyn ł pzrTadłu wspólnegó pżepmwad2nia

pośepowania zzńawiającyni ż innych pańśw cżlonłowśkich Unii Európejskiej (który ż zamawiającychjcs odpołiedziolny a pmprowldzenie pośępowlnia,

dży iwlałimakresie za p@Fovldanig poslęPowania odpowiadljq po4slali zanawiający, czy 4nrówienie będzic ldzielane pźez każdego 2zamaw]ających

indtĄviduahie,czya,rówieniezostanieud?ieloneyinieDiuinalże.zpozosiglychzanrawiljqoyoh)|

1.4) KoMUNlKACJA:

Nieogran iczony! p.ł,!y i bezpośred ni d ostęp do doku me n tów z po§tłp oYMlo nożm U zy§ k!ć pod ldres en ( U RI)

htĘ:/Ąip.pzsóle§niće,pl
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Adreś śtrony inlcrnetowej! na ttórej zanieszcz0ni bętlzle §pc.t|ikrcjl iltotnych tvlrunkórv zlmółienia

http:/Ąip.pżśóLćsnica.pl

Do§tęP do dokunentówż Dosrepow,ntaJe§l ogruDiczony - rvięc.j inlorhr.]t nożn' Uzylkaś pod.dresen

ofcrly lub vńiollil o doptrszczeDi€ do udzi,lu rv po3tęponlniu nllcży pźesyl,ć:

Dopuszczon.j.ś prz..lnnie ofert lub rvnioskótv o dop!§ż.2enle do udżalu v po§lępotYińiu ł inny §pośób:

ĘmĘaneFst pźBlanic ofcrt llb rvniolkóN o dopu§zczenic do ldżi.lu wposlłporv.niu ]Y innysposób|

olgny pod rygorem n ićwłżności na l9ż} zlożyć § fonrie pi§enrnej, zgoddie z apisaDi siwż,

Pó§]ato§ryZcspólszpildiulAnniiKJajDwej1,56-400oleśnjca,lvpiętó sekrehill_pokójnr409

Koduniktcj! clcklr0niczna ryynlga korzyMnt! 2 n.rz§dzi i urządzeń lIb lornarótt pllkólv! króm nic śł ogólriedo§tępn€

N icosmn iczony, p.ln y, bezpo§cdni i bezplatńy doslęp do tych niźędzi moaa uzyskać pod adre§em] (URL)

sFKcJĄ Il: PRZEDMioT 7AMÓWIENI^

ll.r) Nrzwł n.d.na z!mółi!.l! pr2oz zlnitviająceso: DoSTAWA SPRżĘTU DLA PRAcowNI ENDosKoPlI PowIATowEco ZESPoLU SZPITALI

NUm.r 4f.rencyjny: PZslPN/l 5/2020

Przed Nsz.zęcicn po3lQpOwlni2 o udziel€nfu zamólyitni, Przeprorv.dzono dialog lechnicznJ

lr.2) Rodzlj zimółicnigI Donalvy

lL3)Inlornacj. o norUwości sklrdania ofert czqściowlch

Zanóvicnic podzicloDc jó§ ńa cż9ści:

ofcrty llb wnio§ki o dopuszczenie do udzillu ł pos(l}połrnlu możn. skl.d.ć N odnigsieniu do|

zanaviający z,ltrz.ga śobic pr.§o do udziel.nia Iączni. nlll{pUjący.h cżłścl ltrb c.up cz§ści:

Maksyńilni llcżbn cżęści zrmólvi€nił n! któr. ńói. zo(ić udzlclonc zlnółtgni€ jedn€mu vykonawcy:

II.4) Krótki opis prz.dńIot! żł6ó\flanl^ (w.l*o!ć żukl.s, ljdzaj i ilość do!a*,, ,slĘ hlb ,"ból bldaw]a,r|h llb akftśl? ie zapolnbova"ia i iy źEąń)a9

prżvpadku rr!rlngrshm inno§.§jn.go- okrcślcnic Zfpot,zcboł.ni. n.lnnon!c nyproduk'. ullugęlub roboty budoNl.nćl l, F.żedńioteń żamówienh jeś

donłNa spź!fu dlalracowni cndoskopii lo§]alowcs. Z.społU sTnali.2, szczcgólovy óp ń p źcdn iol u z. mó\v icni a zawicra lonnnlaź NoltyjnDilovo{ciowy fu

1 śano§iłcy żŃpżilk do iomllarza ofcnovc8o (zakcznik nr l),3,Ilości aitykułóv podane v iomulaal monyncntowo_ccno]rym sfużądo cclóv

przeliczenio§ych, lvykonaw.a njożczaproponowai innc wiclkości opakołań odpowiednioje pźcliczojąc (zaokrąglając do p.lnych opakowań w góĘ),4,Iloś.i

podrne w lbnnulaizu asonymcnloNo{olowym są oricnkcyjrc iWykonawca nie noże 5ię n. nie powolywać w pżypadku ich wykorzystania w zokesie danej
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poącji ceńnika,, có się żtyn si+. do spżedawania nrtykulów po n rych cenach jednosikowych niż podane w olercie Zan,wiłjąct ośzcowal ilości n. podsawie

aktualne8o ażycia i zapo&ebołania, nieJestw stanie określić ilości pacjeniów, a tyn śamyh,nateriałóu klóre będą niezb9dnc \y szpnalu w ok.esierealizacji

unołT, w pźypadku dlicjsaBo zanówicnia łluczovą ful9 odarywa łącaa wadDść zanówicnia, która b§dzic podaDa v umoYic wykona*ca bbów iążrny j csi do

rcilizowaniazimóvienia rych atykulów w cenie przelaĘowej do końca temrinu realizacji unrovy,5, zdn]awiający sukccsrĄvni. w nialę wyśępujących potźeb

będżie każom2o wó u§BI!ł w ielkość zanóN ien ia (rodżaj i i lość ! ltyk ułóq lóre nsleży doslarcżyć),

ILs) clółny kod cPv.33l68000 0

Dodatkołe kodt cPv.

IL6) c.lkołita wlńość z!ffółieli^ aeżeli nd|iai]q, Puldk irbJnfucj! ó funóći żańóricnia):

(w P,zr?adku u ót nńa\qch l,b dlkahj.:h.gó śr,sleńu 2ukupów - Ła.,ńkD a .d]l1flila ńaLsrfull n $4ńóść v calrhl o*llsie obo|iął|ania ulo\ł
Mha\re) fub dlrańiehego śr§g , żdkqxj )

l1,7) czy pźgwiduj€ lię udzigtenig z.mówi€ń, o którycl! moM ł !r1,67 u§i, l pkt 6 i 7lubv srt, l34 u8t,6 pkt 3 ust!ły Pzp| Nie

okćślenie pĘednio|u, wielkości lub akFsu oBz warunkóy nljlkich zos|onąudzi€lone zamówienił o łlórych ńóva w id ó7 trsl, l pkl ó l[b w ań, l34 usl, ó pkt

tt.3) okĘ§, v klórym reillzowue b9dżo zlnówlcnlclub okrcs! nl klóry zolt.łl z.ł!rt8 unowa rlmow.lub 0kres, na który m§tll uslanowiony

dynlntśzny lyśton zokupół.

ńiesjqcach: ł,ód,i!.h:

dlto Dzpoąęct!| l"ó z!koó.?enl!|

]2

lL9) I.aornl.je dod,lkoł€:

sFKcJA lll: lNFoRMĄcIE o CHARAKTERZE PRAWNYM, f,KoNoMrc7NvM, FINANsowvM I TECHNICZNYM

It!.l) \\ARUNKI UDzIAŁU lv PosTĘPoWANIU

1.1.1)Końpcrencjelubupr,*nicni!dopron,dzeniaokroślonejdzi.1.1noś.tzlwodo§cjloilo\vynik!tozodrębnychprzephólv

okcślcnic wanŃów: zaDawia,iący nic łlznaczo szcżcgólowcgo wirunh w lyn zakcsie

Infomloje dodutkove

IIL1,2) syru.c], nn.nsołn luD €kononlczn.

określenieyorunkóN: zamawiajqcy nie ]vyznocza szczecólowego ]vorunłu $ lym zakFsie

lnfomacje dodatkowe

1 ,1,])zdolność techniczn. lub zrłodow!

okoślonig w.run]ów] ZaMwia.jący nig wyaaca śzczegółówcgo win,nlo w t ń złiesie

zamaviający qmaga od vykonawców wskazania w oiclcic lub wc wniosłn o dop szcanic doudz]alu !vpostępoNanju imion jnlzwisk osób wykonujących

czynności przy realiacji żahówićnia wóz z infóńacją o kwalifikacjach zawodówyćh lubdóświldcżeniu (y.h osób:

Ińlońacje doda|kowe:

Ilt,2) PoDsTAwY wYKLUczENIA

lIL2,1) P 0dsl.sy aykluczen l ! ok..ślono w lrl,24 !§( t u§lr§t pzp

rII.2.2) zrm!łl.Jłcy prżcwtdujc wykllczenio vykoniBcy na podŃ!§ie arl. 24 u§|. 5 uŃiły Pzp tk Zamałiający plz€łiduje noslęlując€ fałultatyM9

pódśawy wykl czcnia: Tak (podstlwa BYkluczcnia ok!ślon! w ań 24 ust, 5 pkl l uśawy Pzp)
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IIL3) \lYKĄz oŚwIADczEŃ sKL,\D NYclł PRzEz ,lVY(oNAwcĘ w CELU wsTĘPNEGo PoTwIERDzf,MA, ŻE NIE PoDLEGA oN

wYKLUczENlU oRAz§PELNIA w.lRUNKl t]DzlAt-U w PosTĘPowANIU oR,\z§PEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

oś{i!dcZ.nle o nieDodleganiu łYklucZcni! d.ńz §polnixniU §!runkórv udZialu rY portę!.§aniu

ośthdczenić o sp€lnianiu krviclló§ s.l.kc]i

III.4) wYKAz oŚWlADczEŃ LUB DoKUMEN,rÓw, SKŁ^DANYCH PRZEZ llYroN^wcĘ,lv losTĘrowANlu NA wDzwAxlE

zAMAwlAJAcEGo w CELU PoT\ł|ERDZDNI^ oKoLIczNoścI. o I(TÓRYCIi MowA w ART, ż5 UsT. l PKT 3 USTA\\"Y ?zP|

Na wezwanic za ma* iaj q ćógó, w' k oi awca kiólcao o feńa zostala naj wyżej oce niona, zoboN iąz! ny jest do złóżeńi a nas(ępuj ący.h oŚB iadczeń i dokunrćńtóv] l )

W celL, p.lMeldżoni. bmku podsla*,do łyklL[zenii ojakich nrova w ol1,24 uśt 5 u§iwy pzP: a) odpisu złłaściwego ąestfu lub 2 c€ntnli c]' ewid.n cj i i

inlormacji o dziglalnoś.l gośpodalczc],jcżeli odlębne pPepisy rvynigają wpisu do rejeśru lub ewidencji, w celu potwierdzeniabmku podśaw Ękluc?eniana

podstaNigań 24usl,5 pkt l uśawy Pzp (Rozdział 5 ust.5,2, siwz). Jeżeliwykonawca Da si€dzibę hlb miejsce zanieśzłxnir póZ terylorium Rźeczypospolitej

Pohkiej, znniaś doturcnru, o któryD mowa lołrżcj śkłida dokuDent lub dokuncnty wy{awionc w kJajl, w którym Wykonawca ńa §ićdzib9 lub nicjscc

zańi.sz*ani! porwierdżąż|cć odpóvicdnjo że: _ trie.l*,aiojego lilNidacji ani nie o8loszo|o upadlości(wystawiony ńic wcżcśniej niż 6 niesięcypżed upbrem

teminu skladani. ofer) ]eżćli w krnju. w klórym Wykonawca nra siedzibę lubnie]s.e amicszkania lub nriejscezajnieszkania na ośoba, kórcj dolan.nt

dolyczy, |i€ lvydd]e śędokumcntó§lo klórych nroNa Powyźej. zaśępu]c sięje d.kumenie,n zawićrłiącrń odpolvicdnio oŚwiadczenie Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby a]bo osób 0plawnionych do jeso Ępreftnlacji,lub o§Viadczcnie osoby, kló,tj dokumeni miał dolycżyó, zlożonc pued not!ńUszeń lub pPeż

orAMc m sąd os ynr] ad fo i,li sti.yj nym n lbo ol g! D.jn sanrorządu za§o dówe8o lub 3ospoda l czego w}aśc iwym ze Nzględu ńa śi edzibe lub miej sce zlm ieszloni!

sykonarvćy lub fiiciscc zamieszkanja lej olóby, DoIrumcnir/ośsiadczenin powinny być §ynayione nic wcześnicj niż ó miesięcyPźćd uplywen leminu

I!t.5) wYKAz oŚwrADcżEŃ LUB troxUMENTÓw sKŁADANYcH PRzEz \łĄt,KoNAwcĘ w PosTĘPowANIU NA wE7-wANIE

zAMAwIA.lAcEGo w CELU PoTWERDZf,NIA oKol'tczNoŚcl, o KTóRYCH lrowA w ART, ż5 Ust 1 Pr<T l UsTAwY Pz?

llI.5.o w zAKRf,sl B sPDl,NlANtA wARU^..KÓw UDZIALU lv PosTĘPowANIU:

l l|.5-r) w zAKREślE KRYTEruów sELEKc.|l:

III.6) w.!fi-Ąz oŚNIADczEŃ LUB DoKUMENTÓv sKŁADAr\YcIł PRZEZ wYKoNAwcĘ w PosTĘPoIłANrU NA wEzwANIE

zAM,\wIAJAcEco w cD|,tl PoT\rIf,RDzEN|A oKoLlczNoŚcl, o xTÓRYcH MowA w ART.25 UsT,l PKT, UsT^\t,Y PzP

IIl.?)INNE DoKU]t ENTY NIf, wYlvltlNloNE w Pkt Il1,3) - IIt,6)

Tr€śi oldny śanowi \ytpełniony ipódpNiń, pźcz osoby upo]vażnione do rcpreżeniosania wykoIFNcy Foimulaźofeńy spoźqdzony z §fłożtślanietr Ń4fu

śanowiąccgoZalłc7ńikń.ldoSIWZolazformu]arzasorlyneniowo,cenowyl0,5,wrazzofenlńusz4byćźlożońe]l)oświadczeóiavyma8an.

postanowien,aŃilozdz,óUś,6,1siwz,2)PelnonlócnicivodoreprezentovaDiawsry§ikichWykonawcówwspólnie biegających się o udzielenie zamóBienia,

cwcnfuanic łmo*,a ó lvslóldzialani!. z którcj Lr9dżi. 19ynikać lźcdnioiowc pcInonocnicnvo, PcInófiocnik nóże być Uśanowiony do rcpiczcnlowania

wykon.wców N postępo§,annl albó Jó r.prczcnlowani. w pośępołaniu i za§,aićia ufuó§y (wymaga a foma ory8iDal lub nobriolnie potsi.rdzona kópia), 3)

Pelnońócńictvo (orygjnal Lub Doiariahjie pohr]erdzona kopia) do reprezentoNania Wykonawcy - łzględni€ do podpńania nnych dolanentów słladanych wroz

ż ofeną lcśliol!ńę wra7 7 załącznikami podPtrUle Pcłnońocnił).4) Dokumenry, z klórych wynikl pr.wó do podpt.ói. oleny {oryainaI lub kopiipo&vieldzona

2a z8odnośó zory8iDale,n |]źeZ ,jolrriuśż.], względnic do podpisani! innych dokUmentów sklddinych wń2 z olsńą, chyb., żc z.maviający nożejeuzyskaó w

szc7rgólńóści2a ponrocą bezplatnych iogólńldośępńtch baz daóycn, w szczegónDści Ejeslró§ publicńych wrożumimiu uśiawy z dnia l7 lutego 2005 roku o

infonnatyzacji dzi,lalnóści podniolóN rcalizqq.ych zadania publicznc (lcldjcdnolil, Dz,U,20l9 i, poz.700 re znr,), a Wykonawca łskazał to wńz z.

żłożcnicń ofeń, o i]e prarvo do jch PodpŃańia ilc vyńika z dokumentóN złożonych w,!z z ofelq,

sF'Kc,|A lv: PRocF'DIJRA

lvl)oPls
ly1,1) Tryb Udziol.nl, żimó§leni!l Pźc6Ę n jeo3raniczo|y

lv1.2) zrń!{l.Jący żąda §ni€lieni, ładiumI

lnfonnac]d ni l.m.l §adlum

lv1,3] Prlcs,dUl, !\ Ud/lcllń,r /.licnk nł P0(/., $vkonini0 /imowi€nia:

Należy pódać jnfomacje na icnal Udzicl.nia 2liczck:

htlps /1bzp Uźp,goV p /ZP4O0Pod9ladopUb]ikowancgo .spx? d-95f3fa2f-a3ca_40§]_bd2a_597fbdćć4584
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lvl,t) wynlB! śię zIoźenia ofeń w po8tlci katllogów etekt.onicznych lub dołłgenio do ofert klrabgół elektronicznych:

Dopu§zca §ię zlożenic o&n w poslaci kalalogów elektronicznych llb dolącżnia do of€ft katalogów elektonicznych:

Inlomacje dodatl@we:

lv1,5) wymlg! się zlożenia o&rty ł.ri.ntołej l

Dopuszca się zloż9nie ofeńy ładantowej

Nie

z]ożenie oleńy wariiniowoj dopuszcza si§ lylko 2 jednoczeJlym ż]oż.nien oleity zasadniczej:

lvl,ó) Pn€łidywlna ticzba rykon.wców, którzy zoŃaną zryro§zenido udzj.lu * po5tępołlniu

(P,zlfoĘ agraliLżuv, negatjltk . aglafuieb, dialaa ka k|,t t j|, Ponng!*D i| D|d.rrną

PBidywinanininalna liczba wykonawów

Maksynaha liczba wyłonawcół

Krrteri! se l9koj i łykonawoów:

Ivr.nInforn&J. n! rćńlt umovy r!ńowóJ lub dyn.ńjcznćgd syn.n! żrkupó§:

Umow! iomova będzie zawińo:

c4 PPew,du e qeo8fun,c/ene l,c/byUc/ein,lowLfo$ rńoqe,:

Pż*,d7 dńa lfuk yfaka hc/bi u.ćnn,kos Lno$y l,ńosą,

Iófonnację dodatkowe|

Zamóvi€nie obcjmuF Ntanowienie dynimicznego śystehu ż.k!póN:

AdE§ strony inlernetowej. na kióĘj będą zaDi9szczon. doda&ove inforńacje dorycące dynanicznego syst mu zakupów:

Infomacjg dodiilowe:

w Bńach umoNy lamowej/dyMmicznego sys|emu akupó§ dopuszca się zloż.nie ofeń v lormie katologós eleklronicTych:

Prełidujc się pobranic ze zlożonych kalalo8ów .lcklronicznych inlomacji poiź.bnycn do spoźądzenia olen w mDach unrowy .amołej/dyn5micaego syslenu

Iv'j,3) Aukcjr el€klronlch.

P rzewldztin. Jerl p rz.p ro w' &c n le l u ncj l gl€ktreni.zn ej rp,źal alE nieog|anieon, pżela,E o.lahicon, ncg@j a.j e z ąlosz io ) Ni.
Naleł podlć adres slrcny intemetorvel, na klófj aukcja będz,e prowadzoni:

Nlleży ł§krzl ć .lenenty, kló rych ł Mioś. i będ ł p rtcdmio t9 m aukcj i gl€klro nicz n€j :

Przewldujćdęogrrnlczćnll.ódoprz.dstayionychVartości,lvynikrjącezopnupźednlotuzlnórvignlaI

Naleł podró. klóre infomacje żóstanq udostępnione *ykonaNcoln v Mkci. aukcji €lektrcnicznej orazjakibędzic temjn ich Udosępnienia:

lnlomacj e dot czące prebiegu aukcj i elcktrci icznej:

Jaki jest pźevidziany śposób po§ępowanii w tóku aukcji elekllonicznej i jakie będą warunki, na jłkioh łykoodrvcy będą ńogli licylow.ć (ńinimdlns wyśokości

InfoDacjc dolycącc *}korystyav cgo sprzęfu clc(lrodczNlo, rozwiązań i spNyfikacji lccntricżDycn w zoklcsic PoIqczcń
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wymagaiia dotyczące rejeśmcji i ideilynkrcji wykoiawców w aukcji eIek,onicznej:

lnfomac]'e o liczbie etapów auk.j i el.ktrcniczn.j i casie ich tNa.ia:

czy trrykonaNcy, k lórzy n ie zloży lj nołfch p oś ąpieli, zo staną załrva] ifi k owani do i as lępn€go elapu

wafl nk1 żńknięcia au*cji clcklroniczncj:

lY2) KRYTERIA ocENY oFERT

Iv2,1) Kryrcr|, ocćny orćń:

Iv2,3) zn§to§orvanie proc€dury. o któr€j no§a w art,24i. uŃ,1 ust.ły Pzp (!źclaĘnieogmniczony)

Iv3) Negocjacje z o3loszeniem, dillo3 konkurgncyjD$ plrtne.§t*o innowdćyjne

Iv3,1) Infornacje n. lemat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne \r5,nrlgania, klóre mUs7ą spelniać w§zy§kić oiefty]

Pźewdzianc]cst zaslźeżeDie plaN6 do udzielenia zlmó]Vienia napodśawie ofeń vs|ępnych bez pmpfuvldzenia negocjlcji

Pźew zj9ny jesl Dodzjał neso.jacji na elaPy w celu o8Tanicżei!a liczby ólerl:

Nal€i podać infonnacj e na te mal et5pów negocj acj i ( w tyn lic zbę etapów):

lv3.ź) lnforn,cjc n' lc didiildgo kónkurćn.ylncgó

opń potPeb i wyfoagań źfuałiającegó lub lńfomac]a ó śposohie uzyskflnia tąo ophu:

Infonnacja o wysókości ńa8ód d]a gl,łonawcó§, któźy podcZs di!lo8! konturcncyjltcBo pĘcdslawili oryiąania s|anowiącc podstawę do skladlnia ofcń, jcźcli

amlrviajqcy przewiduje naBlody:

Wstępny bamonoglań poslęldwania]

Póó,]d,.,o§U nacl.py ( !.]uogi. tr/erń h(/t]) jo^\ją-ń

N,l.ł podń inloiDac jc na lcna t ctapóN d ia loAu:

lnfomrcje doda|kow€

Iv3,3) lnlormOcje n. lenat pańnerslrva innoryacyjne8o

El.n.nlyopis! przcdmiofu zamówicnia dcfinidą.c minimalnc wynagania, klórym nruszą odpoLviadać wszyslkic ofcrry:

Podzi.ł n.gocjacjina elapyrv celu ogmnić7eniu ljczby ole podle8ających ne8oclacjom poprzez zadosovanie kryleńówoceny oae w§k9anych w specylikacji

kiotnrch waruntóN amóNicria:

ln fońacj e dodal ko*e:

Ivł) Licyl.cji ol.kl.ońlczń.

Adies slrony i nle m etołej, ni kló lej będzje prcNad zona li cyl acja glektoniczn,:

Adreś stóny jnteńgtówej, na którejjest do*ępny opis prżedniolu 4,nóNie.ia w Iicytlcjielektrc iczn.j:
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Zól]ltc7NtK l _ lNFoIrNlAc,lt], Do,r,v(]7Ą(]n ()F,nRT c7ĘŚcro\vYcrl

WymaBania doiycżącs Ą*lącji i identyfiklcji wykonawców w licylacji elektronicnej, w lyn łynlgania techniczne urządz.ń infomalycznych:

sposób pos|ępowania w loku licy(acji clcklronica€j, ł lynr okjeślenie ninimlnych wysokości póśąlieńi

Infomacje o liczbie clapów licylacjiclckroniozncj icasic ich tvUlń:

Wyko nawcy, klórzy n ie złoł li now}ch pośłp ień j zos lan ą akwll ifi kowan i do następnego elapu:

Temin składania wniośków o dopuszczenie do udziału ł ticylagi elektronion€j:

Tcminol9mia licyleji.lclitrcniomej:

Tćmnr i łannki amknięcia ljcylacji elekironicznei:

htolne dla sftn poslanowienią klóic zostaną wpfowadzone do neści zawienncj umovy w sPnwć żaóówienia publicznego, a]bo ogólne wannki umowy, albo wzór

wyna3aniadotyczące zabczpicczcnianalcżricgó wykongnia umory:

Ivs)ZMIANAUMowY

Przełiduje §ię kbrne znl.ny postAnołień zlNańej Umo]vy ł §tolunku do lreścl oferl}! n. podślnie k6rej dokonano rvyboru łykoDaNcy: Tak

Nal€ą wskazaó akEs, chalaker Znian oraz warunłi wprcwldzenia znian:

Istohe po§lanowienia mowy aYida prcFkl umowy s'anowią.y zaląoznit Dr 5 do sjyz, &małiajqoy dopuszczo Dożliwośó doko!0ni. znial lrcści u,nowy z8odni.

ż poslanovieniami prcjckfu umo{y.

Iv.6) lNFoRMAcJE ADMlNlsTF,(cYJNE

|vól) spo'ób udostępniinia informlcjl o chorlkierzcpoulhyn aeżelido.)tzy):

Środ kj slużqc c ochroni. i n foln aci i o c h, rakterre r,oufnyn

lV6.2)Termln §kłldMjl óf.rtlub łniosków o dopus zente do udzlllu w poŃępowlniu:

Dala: 2020łlł6, godzina: 09:00,

skró.onie lefuinu skladania wniosków' ze vzględu na pilną poirżebę udżielenia zanówienid (pEelarg nieogranic7.ny, pPllaĘ oglmiczony, negocjacje z

Język lub j ęzyki, v j aki ch nogą byó spoźądzale ole y lub wtrioski o dopNzcanie do udżiału w Fstępowaniu

lv6,3) Terntn zwlłzlnh ofcrlĘ|do|okres w dniacb:30 (od ostaicczncro lorminu śkładania ofen)

Iv6,4) Przełldujć śię unićNążni.nie poŃęporvania o udzlelenle z,nówlćnt., ł Przyprdku nieprżyznuis środkóu które nilly być przeznlczone ni
ifin m sowan ie .! loś.i lu b części zomółi.Di! | Nic

Ivó,s) Ińform.cje dodlrłowg:

PoWlAIoW} /,e SP0L SzPlTAIl
5ó-40o oLEśNlcA

Ui 1rml, Kloiowei l

tlł l!1]*,i]#'ł!ó''J]#;'].'"%

DYl{|,

hllpś//bżp,!żp90Vp/zP4O0Pod9]adopublkowaIe9o,.spx?d=95f3fa2f_a3ca_409]-bd28_597lbdcc45B4

() Ił




