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Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki: robota budowlana - prace remontowe
na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Sl^skiego OWNFZ w Cz^stochowie przy ul.

Czartoryskiego 28
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspdlfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamowienie mog^ ubiegac si§ wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalnoSc, lub dzialalnosc ich wyodr^bnionyoh orgauuacyjnie jednostek, ktore
b^d^ realizowaly zamowienie, Obejmuje spoleczn^ i zawodow;^ integracjf osob bfd^cych
czlonkami grup spolecznie margmalizOwanych

Nie

Nale^ podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalez^cych do jednej lub wiocej
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 centratay zamawiaj^cy
Nie

Postfpowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj^cy ppwierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post^powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyliprowadzenie
post^powania:
Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^cych

Nie

Jezeli tak, nale:^ wymienic zamawiaj^cych, ktprzy wspolnie przeprowadzaj 4 post?powanie
oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wfaz
z danymi do kontaktow:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzahia postfpowania wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zamowien
publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, krajowy
numer identyfikacyjny 15447382000300, ul. ul. Kossutha 13 ,40-844 Katowice, woj. sl^skie,
pahstwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks
327 351 636.

Adres strony intemetowej (URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod ktorym mozna uzyskac dostpp do narz^dzi i urz^dzeh lub
formatow plikow, ktore nie S4 ogolnie dostppne
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJi^GEGO: Podmiot prawa publicznego

Y  13) WSPQLNE VDZIELAlSIE ZAMOWIEmA O'ezeli dotyczy):
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Podziai obowi^zkow mi?dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
post?powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z
zamawiaj^cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiajqcy, czy zamowienie b^dzie
udzielane przez kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zamowienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj^cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny 1 bezposredni dostfp do dokumentow z post^powania mozna
uzyskac pod adresem (URL)

Tak

http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

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

Tak

http ://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dost^p do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wifcej informaeji mozna
uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi w pOstfpo'waniu nalezy prz^sylac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
post^powaniu w inny spos6b:
Nie

limy sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
post^powauiu w inny sposob:
Tak

Inny sposdb:
w formic pisemnej

, Adres: ,

Siqski OWNFZ, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II pi?tro)

Komuuikacja elektrouiczua wymaga korzystauia z narz^dzi i urz^dzed lub formatow
plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^piie

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost?p do tych narz?dzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIQT ZAM6WIENIA

II.1) Nazwa nadana zamdwieuiu przez zamawiaj^cego: robota budowlana r prace
reniontowe na poddaszu i klatce schodowCj budynku delegatury Slqskiego OW NFZ w
Cz^stochowie przy ul. Czartoryskiego 28
Numer refereucyjuy: 2/pn/2019
Przed wszczfciem postfpowauia p udzieleme zamowienia przeprowndzono dialog
tecKuiczUy
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Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czfsciowych
Zamo wienie podzielorie j est na cz?sci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi w post^powaniu mozna skladac w
odniesieniu do:

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzieknia l^cznie nast^puj^cych cz^^sci lub grup
czfsci:

Maksymalna liczba czfsci zamowienia, na ktore moze zpstac udzielone zamowienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using tub
robot budowlanych tub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny prbdukt, ustugi^ lub rOboty
budowlane: l.Przedmiotetn zanaowieniajest robotabudowlanapolpgaj^cana wykonaniuprac
remontowych na poddaszti i klatce schodowej budynku delegatury Slqskiego OW NFZ w
Cz^stochowie przy uL Czartoryskiego 28. Przedmiot zamowienia obejmuje swym zakresem
-Prace remontowe poddasza: demontaz drewnianej boazerii scian i podlogi, rozebranie scianek
dzialowych (drewnianych), okladziny gipsowo-kartonowe, montaz izolacji cieplnej z welny
mineralnej z plyt ukladanych na sucho, montaz plyt GK, montaz stolarki, montaz drzwi
stalowych przeciwpozarowych, dostawa i montaz klap p.poz. EIS120 z topikiem, malowanie
farbami emulsyjnymi wewn^trznych podlo^ gipsowych. -Prace remontowe klatki schodowej
(w tym korytarza): - wymiana wykladziny podlogowej w pomieszczeniach, rozebranie
balustrad z ksztahownikow stalowych, demontaz stolarki drzwiowej, montaz stblar^
drzwiowej, posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych gres, okladziny schodow z pfytek
kamionkowych gres, cokoliki z plytek kamionkowych gres, dostawa i montaz balustrad
schodowych, dwukrotne malowanie tynkow wewn^trznych scian farb^ akrylow^ z
przygotowaniem pdwierzchni wg. wzomikaNCS-0510-Y30R, przesuwanie mebli biurowych i
wyposazenia dla potrzeb wykonywania robot i ich ponowne ustawienie, roboty porz^dkowo -
czystosciowe pb robotach malarskich, wywiezienie materialow poremontowych wraz z
utylizacj^. 2. Na opis przedmiotu zamowienia sklada si?: 1) formularz opis przedmiotu
zamowienia, 2) dokumentacja projektowa (rziity oraz przedmiar robot), 3) Specyfikacja
tecbhiczna wykonania i odbioru robbt budowlanych, dalej: STWiOR. 3.Opis przedmiotu
zamowienia uwzgl?dnia przeznaczenie dla osob niepelnosprawnych oraz wszystkich
uzytkownikow (pracownikow), zgodnie z art. 29 ust.5 pzp. Opis przedmiotu zamowienia
okresla stand^dy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a pzp. ̂godnie z art. 36a ust.l pzp
Wykonawca moze powierzyc wykonanie cz?sci zamowienia podwykonawcy. 4.Realizacja
zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^Cym
zal^cznik do SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci
umowy. S.Zamawiaj^cy w celu opisania przedmiotu zamowienia nie wskazuje znakow
towarowych, patentbw lub pochodzenia, zrbdla lub szczegolnego procesu, ktbry charakteryzuje
produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?. Opis przedmiotu zambwienia
nie narusza art. 29 ust.3 pzp. 6. Wykonawca winien udzielic gwarancji oraz r?kojmi za wady
przedmiotu zamowienia, na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy.
Wykonawca winien zapferowac okres gwarancji i rpkojmi za wady 24-miesi?czny albo 36-
miesi?czny. Bieg okresu gwarancji i rpkojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania
protokolu odbioru robot budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem zaoferowanego przez
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Wykonawc? okresu gwarancji i r^kojmi za wady licz^c od dnia podpisaiiia protokohi
koncowego. 7. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, najpozaiiej w dniu zawarcia
umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest
przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej z osob wskazanych
w lamowie) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamowienia (imiowy)
czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prac?, b?d4 zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w caiym
okresie realizacji umowy. W SIWZ okreslono zasady dotycz^ce zatrudnienia przez wykonawc?
lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj^cych wskazane przez
Zamawiaj^cego czyrmosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.z 2014 r. poz.502, z pozn. zm.). S.Robota budowlana b^d^ca
przedmiotem niniejszego post^powania stanowi cz^sc zamowienia na wszystkie roboty
budowlane Zamawiaj^cego w roku 2019 (zamo wienie udzielane w cz?sciach).

II.5) Glowny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45210000-2

45442100-8

45442190-5

45453000-7

45421000-4

45111300-1

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiafqcy podaje informacje o wartosci
Zamowienia):
Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa calkowita
maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupdw)

11.7) Czy przewiduje sif udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie prZedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakicb zostan^ 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 bfdzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakuppw,:
miesi^cach: lub dniaeb:
lub

data rozpocz^cia: lub zakonczenia:

11.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamowienia: zgodnie z terminem
zaoferowanym przez Wykonawc§, nie krotszym jednak niz 20 dni roboczych licz^c od dnia
przekazania frontu robdt i nie dltizszym niz 60 dni roboczych licz^c od dnia przekazania frontu
robot. Przez.dni robocze nale^ rdzumiec dni od poniedziaiku do pi^tkti, za wyj^tkiem
przypadhj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy oraz z zastrzezeniem zdania
ponizszego. Z uwagi na roboty zwi^zane z wykonaiiiem glazury podlogowej Zamawiaj^cy
dopuszcza, a Wykonawca winienpotwierdzic gotowosc wykpnywa^ia robot W dwie (2) soboty
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mieszGz^ce si? w ramach czasowych wynikaj^cych z zaoferowanego terminu wykonania
zamowienia, po dokonaniu stosownych uzgodnien dotycz^cych konkretnych sobot oraz godzin
wykonywania robot z Zamawiaj^cym.Wykonawca winien podac oferowany termin wykonania
zamowienia w formularzu oferty./Patrz formularz oferty oraz pkt XIII SIWZ (kryterium III
oceny ofert),/W terminie do 3 dni liczqc od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^any jest
przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy zawarcie ubezpieczenia w zakresie
wskazanyin w umowie (w^rze umowy) .Postanowienia dotycz^ce pozostalych terminow
zawiera wzor umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKQNOMICZNYM.

FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU
III. 1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
ni.1.2) Sytuacja Rnansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w post?powaniu
dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia), a opisanego
ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1
SIWZ), a na wezwanie Z^awiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt YI pkt 3 lit.a i b
SIWZ. Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej
(doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej)
zdefiniowanej ponizej, o wartosci co najmniej 50.000,00 zt brutto. — Przez robot?
budowlan^ nale;^ rozumiec zakonczon^ robot? budowlan^, ktora obejmowala swym
zakresem co najmniej jeden z nast?puj4cych rodzajow prac: prace malarskie, ptace
demontazowe, prace montazowe (np. montaz okladziny gipsowo-kartonowej, mbntaz
izolacji cieplnej, montaz plyt GK), wymian? wykladziny podlogowej, prace posad^owe. —
Wykaz wykonanych robot budowlanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz robot
budowlanych wraz z podaniem ich rodz;aju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal^czeniem dowodow okreslaj^cych, czy te
roboty budpwlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje b^dz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stianie uzyskac
tych dokumentow - inne dokumenty. Uwaga! •Podaj^c w formularzu wykaz robot
budowlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot roboty
budowlanej zgodny ze zdefiniowanym powyzej. 'Podaj^c w formularzu wykaz robot
budowlanych warto^c, Wykonawca wpisuje kwot? brutto w zlotych za wykonan^ robot?
budowlan^. 'Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych dat? wykonania, Wykonawca
wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania (zakohczenia) roboty budowlanej. 'Podaj^c w
formularzu wykaz robot budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres
wykonania roboty budowlanej. 'Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych podmiot,
na rzecz ktorego robota zostala wykonana, Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres
lub siedzib? tego podmiotu. 'Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc?
zamowieh bylby szerszy (np. obejmowalby inny rodzaj zamowienia b^dz inne roboty
budowlane), Wykonawca winien wyodr?bnic i podac dane dotycz^ce jedynie wykonanej
roboty budowlanej zdefiniojfvanej powyzej. W przypadku ppdawania wartosci Wykonawca
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winien wpisac zarowno kwot? stanowi^c^ wartosc calego zamowienia, jak i wartosc samej
roboty budowlanej zdefiniowanej powyzej. • Wykonanie kazdej wykazanej roboty
budowlanej (przynajmniej 1) musi zostac poswiadczone dowodem. —Wykonawca
przedstawia zatem wykaz robot budowlanych z zal^czeniem dowodow okreslajqcych, ze
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, ze roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonezone.
Zamawiaj^ey wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziahi w post?powaniu imion i nazwisk osob jWykonuj^cyeh ezynnosei
przy realizaeji zamowienia wraz z informacji o kwalifikaejach zawodowych lub
doswiadczeniu tyeh osob: Nie
Informaeje dodatkowe: —W zvyi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktorym; Wykonawca
moze w eelu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post^powaniu, w stosownyeh
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub |ego cz^sei, polegac na
zdolnosciach teehnicznyeh lub zawodowych lub sytuaeji finanspwej lub ekonomicznej
iimych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego liczicyeh go z nim stosunkow
prawnych, na gruncie niniejszego post^powania przyjmuje si§, iz „stosowna sytuaeja", o
ktorej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp, wyst^pi wylicznie w prz^padku, gdy; 1) Wykonawca,
ktory polega na zasobaeh innego podmiotu/ow, udowodni Zamawiajicemu, ze realizuJic
zamowienie b^dzie dysponowal niezb^dnymi zasobami tego podmiotu/6w, w szczegolnosci
przedstawiaJic zobowiizanie tego podmiotu/6w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych
zasobow na potrzeby realizaeji zamowienia 2)Zamawiajiey oeeni, ze udost^pniane
Wykonawey przez inny podmiot/podmioty ieh zasoby, pozwalaji na wykazanie przez
Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post^powaniu oraz 3)Zamawiajicy zbada, ze nie
zaehodzi wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 pzp. Uwaga! W przypadku polegania na zasobaeh innego podmiotu/6w, Wykonawca
jest zobowiizany wskazac ten fakt w formularzu oferty. —W celu oceny, ezy Wykonawca
polegajic na zasobaeh iimych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a pzp, b?dzie
dysponowal niezb^dnymi zasobami w stopniu umozliwiajicym nale^te wykonanie
zamowienia publicznego oraz oeeny, ezy stosunek Iqezicy Wykonawey z innymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost^p do ieh zasobow, Zamawiaj^cy z^di wskazania w
szczegolnosci: a) podmiotu, ktory udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adfes); b)
zakresu dost^pnyeh Wykonawey zasobow innego podmiotu; e) sposobu wykorzystania
zasobow innego podmiotu przez Wykonawe? przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.
Informaeje, o ktorych mowa powyzej pod lit.a-d, winny znalezc si? w zobowi^zaniu
podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawey niezb?dnych zasobow ha potrzeby
realizaeji zamowienia. —Zobowi^anie podmiotu, o ktorym mowa wyzej, Wykonawca
zal^eza do oferty. Uwaga! Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku
dotycz^cego doswiadczenia (tu: zdolnosei zawodowej), Wykonawey mog^ polegac na
zdolnosciach innyeh podmiotow, jesli podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub ushigi,
do realizaeji ktorych te zdolnosei s^ wymagane. —W przypadku Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^eyeh si? o udzielenie zamowienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym
mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^ey si? o udzielenie zamowienia; b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktoryrn
mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden z
Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniej jeden
z takich Wykonawcow powinien posiadac wymagane doswiadezenie (brak mpzliwosci
sumowania zdolnosei zawodowej - doswiadczenia).

IIL2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
1II.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
in.2.2) Zamawiaj^cy przewiduje wykluczenie wykonawey na podsta^wie art. 24 ust. 5
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y,

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU
WSTl^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PQDLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udziatu w
posti^powaniu
Tak

Oswiadczenie o speinianiu kryteriow selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEI^ LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC]^ W POST^POWANKJ NA WEZ\\ANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWYPZP:

111.5) WYKAZ 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 1
USTAWYPZP

HI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POST^POWANIU:

HI.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI;
HI.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCl^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST, 1 PKT 2
USTAWY PZP

HI.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt HI.3) - HI.6)
—W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego
(www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze
Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznOsci albo braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo;^c waz z
oswiadczeniem dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ±e powi^zania z innym
Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie
zamowienia. For. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 roi^orz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow (.. .).Wz6r oswiadczenia - grupa kapitalowa
stanowi zal^cznik do SIWZ. —Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych
podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spelniania, w zakresie, wjakim powoluje si? na ich zasoby, warunku udzialu w
post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa
w art. 25a ust.l pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp). —Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy
si? o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23
ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w
post?pOwaniu o udzielenie niniejszegp zamowienia albo do reprezentowania w
post?ppwaniu i zawarcia xunowy w sprawie zamowienia. Dokument pelnomocnictwa winien
odpowiadac zasadom okresl^nym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

SEKCJAIV: PROCEDURA
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IV.1)0PIS
IV.1.1) Tiyb udzielenia zamowienia: Przetarg niepgraniczony
IV.1.2) Zamawiaj^cy z^da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
1. Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: 3.000,00 zlotych
(slownie: trzy tysi^ce 00/100 ziolych). 2.Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub
kilku nastfpuj^cych formaeh: 1) pieni^dzu, 2) por^czeniach bankowych lub ppf^czeniach
spoldzielczej kasy oszczpdnosciowo-kredytowej, z tym, ze porpczenie kasy jest zawsze
porpczeniem pienipmym, 3) gwarancjaeh bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczenicwych,
5) porpczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsipbiorczosci. 3. Wadium
wnoszone w pieniudzu nale^ wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGKo/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Napotrzeby przelewow
mipdzynarodowych podaje sip; SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^ch 1,40-043 Katowice. 4.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienipma, Wykonawca obowiqzany jest
zlo2yc dokument - wadium w kasie Slqskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV
piptro, pokoj nr 410. Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty
wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez Wystawcp
dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzglpdniac postanowienia art. 46 ust. 4a oraz
ust. 5 pzp. Dokument swoju waznosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy terminowi
zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna sip wraz z upiywem terminu
skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ bpdzie zatem dzieh, w
ktorym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkoWy i
nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed upiywem terminu skladania ofert (art. 45
ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie sip zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego
OW NFZ, b^dz wplyw srodkow pienipznych na. podany wyzej rachunek bankowy, przed
upiywem terminu skladania ofert, o ktorym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium
nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest
odrzucic ofertp, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob
nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje sip udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nale^ podac informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sip zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dot^czenia do
Ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sip zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

rVil.5.) Wymaga sip zlozenia oferty wariantowej:
■■ Nie

Dopuszcza sip zlozenie oferty wariantowej

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sip tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty
zasadhicziej:

IV.1.6) Przewidywana Jiczbai wykonawcow, ktorzy zostan^ zaproszeni do udzialu w
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postfpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteriaselekcji wykonawcow:

iy.1.7) Infornjacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemti zakupow:
Umowa ramowa b§dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniezenie liczby uczestnikow iimowy ranaowej:

Przewidziana niaksynialna liczba uczestnikow,umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejniuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b?d4 zamieszczone dodatkowe informacje dptycz^ce
dynamicmego systemu zaloippw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy rampwej/dyriamicznego systemu z^upow doptiszcza si? zlozenie bfert w
fprmie katalpgpw elektronicznych:

PrzeWiduje si? pobranie ze zlozonych katalogpw elektronicznych infonnacji potrZebnych do.
sporz^dzenia ofert w ramach urhpwy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV,1.8) A^ukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprpwadzenie aukcji elcktroniczney przetarg nieogmniczoriy,. przetarg
o^aniczony, negoejacje z oglpszeniem)
Nalezy podac adres Strony intemetowej, na ktorej aukcj a b?dzie prowadzona:

Naleiy wskazac elementy, ktdrych wartosci b?d^ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Pfzewiduje si? ograniczenia co do przedstawionycb wartosci, wynikaj^ce z opisu
przedmiotu zamowienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostan^ udost?pnione wykonawcbm w trakcie aukcji
elektronicznej orazjaki b?dzie termin ich udost?pnienia:

Jaki jest przewidziany sppsob ppst?powania w toku aukcji eleldronicznej i jakie b?d^ warunki,
na jakich wykonawcy b?d^ mogli licytowac (minimalne wysokosci post^pieh):
Informacje dotycz^ce wykorzystyWanego sprz?tu elektronicznegOj rozwiqzah i specyfikacji
teclmicznych w zakresie pol^czen:
Wymaganja dotycz^ce rej estf acj i i identyfikacj i wykonawcow w aukcj i elektronicznej:
Ipfonnacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Gzastrwania:

wykonawcy, ktorzy.me zldzyli noyvych post^pieh, zostan^ zakwalifikpwani do
nastppnego etapu:
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Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OEERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert;
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

1. Cena 60,00

2. Okres gwarancji i rpkojmi za wady20,00

3. Termin wykonania zamowienia 20,00

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

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkureiicyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, ktore musz^ spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^pnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczb? etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawiii rozwiqzania stanowi^ce podstaw? do skladania ofert, jezeli zamawiaj^cy
przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podziai dialogu na etapy w celu ogr^czenia liczby rozwiqzan:
Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

iy.3.3) Informacje na temat partnerstwa innqwacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujqce minimalne wymagania, ktorym muszq
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia:

Informacje dodatkowe:

iy.4) Licytacja elektroniczna
Adres stfony internetpyyejj iia ktprej bqdzie prowadzpna licytacja elektrpniczna:
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Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost?pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania doty cz^ce rejestracj i i identyfikacj i wykonawcow w licytacj i elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz^dzen informatycznych:
Sposob post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tyni okreslenie minimalnych wysokosci
post^pien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego
etapu:

Termin skladania 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 zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umoWy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si§ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale^ wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
—1. Zamawiaj^cy, moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuni^cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
jezeli sprz^t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie daj^ r?kojmi nale:^tego wykonania powierzonyCh podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania tenninow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usimie na z^danie Zamawiaj^cego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu
budowy, j ezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaj^ postanowienia niniejszej umowy. 2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z podwykonawcy b^dz wprowadzic
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr
2/pn/2019. 3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, naktorego
Zasoby Wykonawca powolywal sly na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu
wykazania spelniania warunku udzialu w postypowaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej -
posiadanie wymaganego doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazac
Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
warunek w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powoly wal siy w trakcie postypowania o udzielenie zamowienia. 4. Zmiana podwykonawcy,
rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^dz wprowadzenie
podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 2/pn/2019, winno nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy. 5. Umowa bydzie mogla
ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku wyst^pienia nastypuj^cych
przeszkod w jej realizacji: a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu
pr^jytym w dOktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewnytrzne, niemoznosc jego przewidzenia,
niemoznosc zappbieiZenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne
dzialania przyrody, zamieszki uliczne, j ezeli uniemozliwia to wykony wanie robot
budowlanych. W takim pr^padku, o okolicznosciach, o ktorych nioWa powyzej oraz ich
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wplywie na wykonanie umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac
Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji
zdarzenia, najakie powoiuje si? Wykonawca, jako siiy wyzszej oraz jej wplywu na mozliwosc
prowadzenia robot, b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie
Zamawiaj^cego spowodowanych wamnk^i organizacyjnymi lub innymi okolicznosciami,
przez ktore nale^ rozuriiiec w szczegolnosci sytuacje wyiiikaj^ce z wad dokumentacji, w
oparciu o ktor^ realizowana jest umowa, a t^e sytuacje zwi^zane z konieeznosci^ uzyskania
dodatkowych decyzji, pozwolen, uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot, c)
gdy wyst^pi koniecznpsc wykonania robot dodatkowych b^dz robot zamiennych, jcMi
wstrzymuj^ one lub opozniaj^ realizacj? przedmiotu umoWy, d) w przypadku wyst^pienia
niebezpieczehstwa kolizji z pianowanymi lub rownolegle prpwadzonymi w budynku
inwestycjami w zakresie niezb?dnym dp uniknipeia lub usunipcia tych kolizji. 2. W sytuaeji
zaistnienia ktorejkplwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a, b, c lub d), termin
wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezbpdny do usunipcia lub
ust^pienia przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboezego nastppuj^cego po
dniu usunipcia lub ust^pienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych bpdzie
kontynuowany. 3.Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych bpdzie wymagalo
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiaj^cego na prOtokole zawieszenia okreslaj^eym w
szczegolnosci datp rozpoczpeia okresu zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^eego praz
Wykonawep. 4. Po usunipciu lub ustq.pieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporzqdz^
pisemny aneks do umowy wskazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych
oraz okreslaj^cy termin pozostaly do zakonczenia realizacji umowy z uwzglpdnieniem liczby
dni kalendarzowych trwaj^cego zawieszenia. 6. Wystqpienie ktorejkolwiek z przeslanek
wskazanych w ust. 1 nie musi oznaezac zawieszenia terminu realizacji robot budowlanych jako
calosei; przeszkoda moze dotyczyc realizacji pojedynczej pozyeji lub mektorych pozycji
szczegolowego kosztorysu ofertowego, b^dz ich czpsci, co nie wyklucza prowadzenia robot
budowlanych w innym zakresie. Niezaleznie od zakresu zawieszenia, zapisy ust. 1-4 znajd^
odpowiednie zastosowanie. 7. Jezeli w okresie realizacji umowy nast^pi ustawowa zmiana
stawki podatku VAT przyjmuje sip nastppuj^ce zasady.Jezeli Zmiana stawki podatku VAT
bpdzie oznaezala zwipkszenie wynagrodzenia brutto umowy albo - w sytuaeji, gdy podatek
VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami obowi^zany bpdzie odprowadzac Zamawiaj^cy -
zwipkszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^eego, wynagrodzenie netto umowy, w tym
takze wartosci, eeny netto podanC w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie obnizone w taki
sposob, aby po.doliezeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenia brutto
umowy/ wydatek brutto nie przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcy powipkszonej o podatek
VAT w wysokosci obowi^zujqcej w dniu zlozenia oferty w zamowieniu nr 2/pn/20l9. W
przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do
wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto podanych w zal^czniku nr 2
do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek
zmniejszenia stawki. Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie
wprowadzona do umowy w formic pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia
wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT. 8.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust.
1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z
zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze
dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany j est poinformowac
Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie
wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy. 9.Kazdorazowa zmiana
pOstanowien umowy wymagac bpdzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
uwzglpdnieniem wyj^tkow przCwidzianych w umowie.—Wzor umowy okresla rowriiez
okolicznosci uprawniaj^ce Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy.
IV.6) liVFORMACJE ADMIMISTRAGYJNE
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https://bzp.uzp.gov.pl/PodgiadZP400.aspx?id=82117dcd-6827.

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

Srodki stuzqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6i2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu:
Data: 2019-G4-09, godzina: 11:00,
Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl^du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

J^zyk lub j^zyki, w jakich mog^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi
w pqstepowaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi^zania ofert%; do: okres w dniach: 30 (od pstatecznego terminu skladania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje si§ uniewaznienie postigpowania o udzielenie zanidwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetU Unii Europejsidej oraz njepodjegaj^cych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkoWskip Europejsldegp
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczpne na sfinansdwaiiiie
calosci lub cz^sci zamowienia: Nie
IVi6.5) Przewiduje sig uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki
sluz^ce sfinansowaiiiu zamowien na badania naukowe lub prace rozWojowe, ktore
zamawiaj^cy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czfsci zamowienia, hie
zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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