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Miasto Biatystok: Dostawa saniochodu hybrydowego do Urzgdu Miejski

OGI,OSZENIE O ZAMoWIENIU.
Z amieszcza
O

PodgladOpublikowanego.aspx?i...

n

ie o glo sz enia z Z amigszczanie

w Biatymstoku

DOSTAWY

ob o wi4zko w e

gloszenie dotyczy : Zam6w tenia publicznego

Zamfwienie dotyczy projektu lulb programu wsp6lfinansowanego ze Srod

Unii

Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

]

O zam6wienie mog4 ubiegai sig pvyl4cznie zaklady pracy chronione

j

oraz wykonawcy,

kt6rych dzialalnoSd, lub dzialahioSi ich wyodrgbnionych organizacyjnie

j noste\ kt6re

bgd4 realizowaly zam6wienie, o$ejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg

6b bgd4cych

czlonkami grup spole cznie mar$inalizowanych
Nie

Nalezy podai minimalny procentolwy wskaZnik zatrvdnienia os6b nalehqcych

jednej lub wigcej

kategorii, o ktorych mowa w art.2,2ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy nrZ3}o/o,

zatrudnionych

przez zaldady pracy chronionej lu$ wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza fentralny zamawiaj4cy
Nie
P

ostgpowanie przep r ow adza I o dm iot, kt6rem

u zamawiaj1cy powierzy

owierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powie

li prowadzenie

postgpowania:
P

lz15

ostgpowanie j est przeprowa Pzane wsp6lnie pyzez zam awiaj 4cych

20.11.2020,10:04
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Nie

i zamaw i aj4cy ch, kt6r zy w sp

Jeleli tak. nale?v

ymi eni

orazpodat

ch siedzib, krajowe numery

danymi do kon

rW:

Postgpowanie

przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaja4ymi z innych pafstw

czlonkowskich

ii Europejskiej

6 I ni

e f rz eprowadz aj 4

po

stgp

o

w ani e

identyfikacldp oraz osoby do kontakt6w wrazz

Nie

W przypadku p reprowadzania postgpowania wsp 6lnie z iamawiaj 4cymi z innych paristw

rii Europejskiej - maj4ce zastosowanie klajowe prawo zam6wieri

czlonkowskich
publicznych:

Informacje doda ;kowe:

I.

1)

NAZWA

I

DRES : Miasto Bialystok, kraj owy numer identyfi kacyjny

1,

15-950 Bialystok, woj. podlaskie, paristwo lPolska, tel. 85 869 62 49, , e-mall

ul. Slonimska

05 065 8 64000000,

zzp@um.bialysto :.p1, , faks 85 869 62 65.

wej (URL): www.bip.bialystok.pl

Adres strony int
Adres profilu na

rurzadzehlub

Adres strony i

format6w plik6w kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

MAWIAJACEGO: Administracja samor{4dowa

I. 2) RODZAJ
r.3)

wsPoLNE DZTELANTE ZAMoWIENIA (je\eli
6w migdzy zamawiajqcymi w prz

Podzial obowi

wsp6lnego przeprowa dzama

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego

1a

i zinnychpat'rstw czlonkowskich Unii

zamawtaj4cy

post?powanlaz

E

.t.,
jest
jest odpowied4ialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czf,
czy i w jakim zalcresie za
I

przeprowadzedie postgpowania odpowiadaj4 pozostali zafiawtaj4cy,
za$awiaj4cy, czy zam6wienie
zam6wieni ebgdzi
I

,i

l,
i
udzielane przel kazdego z zamawiq4cych indywidualnie, pzy zam6wienie zostanre
I
I

''i elone
udzi
. rrnrrrrrrrr/

'I'

w iqlieniu r na rzecz p ozo stalych zamawialqcyc$)

:

[

^- ^
T.4) \lrLYtu
t.+,
KOMUNIKA.CJA:
l"\rA.4l\-JA;
I
I

Nieograniczony) lpelny i bezpoSredni dostgp do dokument{w z postgpowania moina
uzyskad pod adrpsem (URL)
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Nie

kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacj istotnych

Adres strony internetowej,

warunkriw zam6wienia
Tak

www.bip.bialystok.pl

ania jest ograniczony - wigcej i

Dostgp do dokument6w z

rji mo2na

uzyskad pod adresem

Nie

Oferfy lub wnioski o dop

ie do udzialu w postgpowaniu naleLy rzesyla6:

Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslan

lub wnioskdw o dopuszczenie do dzialu w

postgpowaniu w inny spos
Nie
Inny

spos6b:

I

Wymagane jest przeslanie]ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do uc
postgpowaniu w inny sposib:
Tak

Inny spos6b:

w formie

papierowej

]

Adres:
Urzqd Miejski w Bialymstofku, Departament Obslugi lJrzgdu,l5-950 B
Slonimska 1. UWAGA:

Zuiagi

ul.

na ogloszony stan epidemii, Zamawiq cy preferuje

przeslanie ofert za poSrednigtwem operatora pocztowego w rozumieniu

awy z dnia /,J

listopada 2012 r. - Prawo popztowe.
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Komunikacja

oniczna wymaga korzystani a z narzgdfi i wz4dzeri lub form at6w

plik6w, kt6re nie

og6lnie

dostgpne

aspx?i...

I

Nie
Nieosraniczon

pelny, bezpoSredni ibezplatny dostgp do tJ'ch narzgdzi mohna uzyskai pod

adresem: (U

DMIOT ZAMOWIE

SEK

II.1) Nazwa nada a zam 6wie niu przez zamawiai4ce
--------{-ado Urzgdu Miej

Numer referenc
Przed

go

: D o itawa s amo cho du hybrydowe go

w Bialymstoku

ny: OBU-IV27L34.2020
postgpowania o udzielenie zam6wienia

rzeprowadzono dialog

techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam

nia: Dostawy

II.3) Informacja

mo2liwo5ci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie

lone iest na czeSci:

Nie

Oferty lub

oski o dopuszczenie do udzialu w postgpgwaniu moZna skladad w

odniesieniu d

Zamawiaj4cy za

rzega sobie prawo do udzielenia l4cznie

astgpuj4cych czgSci lub grup

czgSci:

Maksymalna li

czg6ci zam6wieniao na kt6re mo2e zost A 6 udzielone zam6wienie

jednemu wykon wcy:

II.4) Itu6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzai i iloit dostaw, uslug lub
robdt budowlan
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innowacyjnego - okre5lenie z:ipotrzebowania na innowacyjny produ

uslugg lub roboty
wogo do UrzEdu
ymaganego

z,kt6ry
nia dla samochodu:
, - sprawny

technicznie (posiadai w abne

techniczne co najmniej na3lala), -

siadai ksi4zkg

pojazdu i homologacjq, - nigdzie wczeSniej nie rejestrowany, 3) maksymal y przebieg
samochodu

-

50 km" 4)

Wykonawc a udzieli, liczqc od daty

Zanaw iaj qcego protokolem zd[wczo

silnik i podzespoly mechani
dlulszej gwarancji, zgodnie z

-o

dbior czymi . minimum 24 -mies

Wykonawc a mohe uzyska6 dodatkowe pu

XIX SIWZ

,,Opis kryteriow

i

sposo

letniej gwarancji na perforacjg iradwozia. 3. W okresie gwarancji, Wykona
autoryzowany serwis w terminie dw6ch dni od zgloszeniaptzezZamawtaj
musi by6 dostarczona cala

zaudzielenie
oceny ofert".

.

10-

zapewni

,4. Zpojazdem

eprowadzi

obslugi i uzytkowaniapojazdow

zw

uzytkownika osob4 w nastgpuj4cym zakresie: . szkolenia z podstaw
wykonyr,vane podczas przek

ej gwarancji na

mentacja w jgzyku polskim obejmuj4ca: a) instrukcjg obstugi;

b) ksi4zkg gwarancyjnq; c) w

nieodplatnie szkoleme z

ia dostawy przez

ia pojazdu. Zakr es szkolenia obejmuj e

vrzqdzen znajdttlqcych sig w k4binie kierowcy oraz zasady wykonywania

wafLEprzez

wania sprzgtu
y vzywafia

i codziennej i
loatacji i obstrugi
L0nymz

wcv do siedzibv
okolarny odbi6r
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II.6) Calkowita

v

laje informacje o wartoici

rtoSd zam6wienia (i eieli zamawiaj qcy

zamdwienia):
WartoSi bez VAT:
Waluta:

(w przypadku

t

m6w ramowych lub dynamicznego systemu I zakupdw

maksymalna w trtoit w calym olcresie obowiqzywania

umo1, vy

calkowita
szac,
- szacunkows

ramoweji lub dynamicznego

systemu zakup' w)

Il.7) Czy przewir uje sig udzielenie

zam6wierfio o

67 us
kt6rych m wa w art.t.67ust.

1pkt6i7

lub w art. 134 us , 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
OkreSlenie przedr iotu, wielko3ci lub zakresu oraz warunk6w na

jakich zostar
zostanq udzielone

pkt 3 ustawy
Pzp:
t
zam6wienia, o ktr rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. J 34 ust. 6 pkt

II.8) Okres, w kt rym realizowane bgdzie zam6wienie lub rkres, na kt6ry zostala zawarta
I

syste zakup6w:
umowa ramowa ub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dy namiczny 'system

miesiqcach: lub lniach:
lub

data rozpoczgcia
Ckres w miesi4ce

I

>y

ub zakofrczenia r 2020 - 12 -29
3kres w dniacl Datarozpoczecia Dalazrlkoriczenir
2020-1 t-29

I.9) Informacje lodatkowe:
ST )KCJA

III:

EI (ONOMIC

FORMACJE O CHARAKTERZE PRAW] \Y M,

YM, FINANSOWYM I TECHNI( ]ZNYM

m.1) WARUNK I UDZLA\,U W POSTqPOWANIU

ilI.l.l)

Komp etencje lub uprawnienia do prowadzenit okreSlone dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w
Okre3lenie wa unk6w: nie dotyczy

Informacje dor latkowe

III.1.2) Sytua :ja finansowa lub ekonomiczna
OkreSlenie wa unkow: nie dotyczy
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Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczha lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w: nie dotyczy

Zarrrawiajqcy wymaga od rilykonawc6w wskazania w ofercie lub we w
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykon

h czynnoSci

przy realizacji zam6wienralvraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodo ych lub
doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PODSTAWY WYKLUpZENTA

III.2.1) Podstawy wyklucZenia okreSlone w art. 24 ust.l ustawy

lll.2.2\

Z am aw iaj4 cy p rz

gwi
iwiduje wykluczenie wykonawcy na pods

ustawy Pzp Tak Zamawiajqcy przewiduje nastgpujqce fakultatywne
Tak (podstawa wykluczeni{ okreSlona

w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy

wie art. 24 ust.

5

stawy wykluczenia:

P

cq w CELU
CZENIU ORAZ
SPEI,NIA WARUNKTUDZIAN.U W POSTEPOWANIU ORAZ SP

IA KRYTERIA

SELEKCJI
OSwiadczenie o niepodlegpniu wykluczeniu oraz spelnianiu warr

6w udzialu w

postgpowaniu
Tak

Oswiadczenie o spelnianir{ kryteri6w selekcji
Nie

CHPRZEZ
ACEGO W CELU
25 UST. 1 PKT 3

7 275
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USTAWY PZPz
1. Wykonawca

dzialalnoSci

ewidencji, w
1

przypadku wykonawcy zarejestrowanego lw polskim Krajowym Rejestrze

ustawy Pzp. (

S4dowym lub

.skiej Centralnej Ewidencj i i Informacj i o pzial.alnoSci Gospod

zamawiqqcy d

potwierdzenia braku podstaw wykluczeni{ na podstawie art. 24 ust.5 pkt

ar

czej,

w o$olnie dostgpnych bazach

ustawy Pzp, sk

sta z dokument6w znajduj4cych sig

danych).2.Do

enty podmiot6w zagtarrcznych: Jezeli r4i'ykonawca ma siedzibg lub
oza teryrorium Rzeczypo

1

olitej

skiej, zamiast dokumentu, o

mleJsce zaml

;kania

kt6rym mowa

'pkt 1 - sklada dokument lub dokumenty wirstawione w kraju, w kt6rym ma

p

sp

P of

siedzibg lub mi jsce zamieszkama, potwierdzaj 4ce,2e nie ftwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono u

toSci, wystawione nie wczesniej

ni| 6 miesipcy

przed uplywem terminu

skladania ofert Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma sipdzibg lub miejsce zamieszkania

lub miejsce

Lieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotydpy, nie wydaje sig dokument6w,

o kt6rych m

rpowylej, zastgpuje

oSwiadczenie

ykonawcy, zewskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego

sig

je dokumentem za*ierajqcym odpowiednio

reprezentacji, I b oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyl, zlohoneprzed
przed organem s4dowym, administracyjnyln albo organem samorzqdu

notariuszem I

r

zawodowego

b gospodarczego wtra3ciwym zewzglEdunq siedzibg lub miejsce

zamteszkania

ykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osQby, wystawionym nie wczeSniej

niz 6 miesiecv
treSci

uplywem terminu skladania ofert. W przypadku w4tpliwoSci co do
zlolonego przez wykonawcg maj4cego sledzibE lub miejsce zamieszkania

poza terytori

Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawrajqcy q{oze zwr6cr1 sig do wiaSciwych

organ6w od

iednio kraju, w ktorym wykonawca ma sietflzibg lub miejsce zamieszkania

lub miejsce

informacji do

ilr.s) WYKAZ
wYKONAWC4
POTWIE

nia ma osoba, kt6rej dokument dotyQzy, o udzielenie niezbgdnych

ych przedlozonego dokumentu.

WIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKT-ADANYCH PRZF,Z

posr4powANru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
_ !

t___-.__

-_
O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
IA OKOLICZNOSCI,

USTAWY PZP

III.s.l) w

8z15

SPEI,NIANIA WARUNKoW UDZTAT,U W
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POST$POWANTU:

III.5.2) W ZAKRESTE KRYTERTOW SELEKCJI:
rrr.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANY

WANIU NA WEZWANIE ZAMAWI

WYKONAWCE W
POTWIERDZENIA OKOL

I. O KTORYCH MOWA W A

PR'ZEZ

ACEGO W CELU

.2s usT. I PKT

2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY
W przypadku wykonaw

IE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie z

wykonawca, w celu potwie r dzenia, ze Wykonawca nie podlega wykl

jestztoLyt do oferty oddzi nie oSwiadczenie wstgpne, o ktorym
SIWZ (na lub wgzalqcz
zamleszczenla na stronle I

Zarnawtajqcemu oSwj

nr 3 do SIWZ). 1. Wykonawca, w termi

ie o przynaleznoSci lub braku przynal

niu. 2. W przypadku przynaleznoSci

kapitalowej, Wykonawca

az ze zloheniem oSwiadczema zsodnie ze

nr 4 do SIWZ. mohe z\o2

dokumenty bqd2 informacj e potwierdzaj

innvmi wvkonawcaml nle

SEKCJ

tu, zobowtqzany

w Rozdz. VII pkt

1

3 dni od dnia

wej informacji z otwarcia ofert, prze

kapitalowej, o kt6rej mow w art. 24ust.I pkt23 ustawy Pzpwrazz
kt6rzy zloZyh oferty w pos

6wienia kahdv

do zatJ6cenia konkurencii w

i do tej samej grupy
r

wyKonawcaml,

leJ sameJ grupy

rem

- Zalacznrk

zepowlqzanTaz
anlu.

EI)

w.1) oPrs
ry.1.1) Tryb udzielenia za

ienia : Przetar g nieo graniczony

IV.1.2) Zamawiaj4cy t qda

esienia wadium:

Informacia na temat wadi

IV.1.3) Przewiduje sig

zaliczekna poczet wykonania za

Nie
Nalezy podai informacj e

IV.1.4) Wymaga sig zloZenia

9 215
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ofert katalog6w

nicznych:

Nie
Dopuszcza sig

katalo96w

e

ofert w postaci katalog6w elektron

vch lub dolaczenta do ofert

ronicznych:

Nie
Informacje dod

ry.1.5.) Wymaga

g zloLenia oferty wariantowej

:

Nie
nie oferty wariantowej

Dopuszcza sig

Nie
ZloAenie oferty
zasadmczej:

Nie

rv.1.6) P

ana liczba wykonawc6w,,ktilrzy zostan4 iaproszeni do udzialu w

postgpowaniu
(przetarg ogranic

ny, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkil,rencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykona

w

nimalna liczba wykonawc6w

Przewidywana
Maksymalna

li

wykonawc6w

Kryteria selek i wykonawc6w:

IV.1.7) Informac
Umowa ramo

.bgdzie zawarla:

Czy przewiduj

si

Przewtdziana

Informacje

10215

na temat umowy ramowej lub dynamic{nego systemu zakup6w:

g

o

granic zenie liczby uczestnik6w

umowf ramowej

ymalna hczba uczestnik6w umowy ramgwej

:

:

kowe:

20.11 .2020

, 10:04

Firefox

http s I lb zp.uzp.
:

g ov.

p

likowanego.aspx?i...

systemu zakup6w:

acje dotyczqce

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopus
formie katalo g6w elektronipznych

sig zlo?enie ofert w

:

Przewiduje sig pobranie ze zlolonych katalog6w elektronrcznychtn

ji

potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramaoh umowy ramowej/dynamicznego systemu

grantczony, przerarg

ronrczneJ:

z opisu

ie aukcji

jakie b9d4 warunki,

ief):
i i specyfikacji
technicznych w zakre.t"

:"tJr:f.'i identyfikacji wykonawc6w

Wymagani a doty czqce rej estrzlcji

Informacje o liczbie etap6w

11z15

"lO"rt

w aukcji el

elektronicznei i czasie ich trwania:

20 .11
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Czas trwania:

Czy wykona

,kt6rzy nie zLoLyli nowych post4pieri,

zakwalifikowani do

nast9pnego

Warunki

aukcji elektronicznej

:

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria

y ofert:

IV.2.2) Kryteria

) DtugoSi okresu warancji na silnik i podzespoly mechani
3) WielkoSi

energii (w cyklu lEczonym)

) WielkoSi emisji dwutlenku wggla
) Wielko6i emisji zanieczyszczeri: tlenk6w azotu ( NOx), wE$lowodor6w (NMHC)
cz4stek stalych

IV.2.3) Zastosowa ie proceduryo o kt6rej mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje
IV.3.1) Informacj
Minimalne

Przewidziane iest

astrzekenieprawa do udzielen

oezptzeptowa

ia negocjacji

Przewidziany jest

ia zam6wieni[ nu podstawie ofert wstgpnych

ial negocjacji na etapy w celu ograniczQnia liczby oferl:

Nale2y podai info

Informacje dodatk

12zl5

20.11 .2020, 10:04

Firefox

ladOpublikowanego.aspx?i...

https:llbzp.uzp.gov.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb li wymagan
upls
wymagahzamatyiaj4cego
zamayraJ?cego lub mtormacJa
informacja o sposoble
sposobie uzyski
uzysk

Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu
przedstawihrozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeleh

zt

awnJqcy

przewiduje nagrody:

Wstgpny harmono gram po stgpbwania:

Podzial dialogu na etapy w celir ograniczenialiczby rozwiqzan:
Nalezy podai informacje na te{nat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zafnowienia definiuj4ce minimalne wymag€

, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty :

Podztal. negocjacji na etapy

w ,pelu ograriczeniu liczby ofert podlegajqc,.

poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji

negocjacjom
otnych warunk6w

zamowlenla:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ltt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektron

a,

Adres strony intemetowej, na ltt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6w enia w licytacji
elektronicznei:
I ::

Wymagani a doty czqce rej estrapj

i i identyfikacji wykonawc6w w

w tym

wym agani a techniczne wz}dzEir informatvcznvch:

13215
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https: I lbzp.uVp.gov.pll ZP A00PodgiadOpublikowanego. aspx?i...

Firefox

Spos6b pos

a

w toku licytacji elektronicznej, w tym ofaeSlenie minimalnych wysokoSci

post4pief:
Informacje o li

etap6w licytacji elektronicznej i czasie ic$ trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, k

zy

nre zlozylinowych po st4pieri, zo stana,Lakwalifi kowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania

Liosk6w o dopuszczenie do udzialu w licy{acji elektronicznej:

Data: godzina'.
Termin otwarcia li

'tacji elektronicznej

Termin i warunki

nknigcia licytacj i elektronicznej

Istotne dla stron

tanowienia, kt6re zostanqwprowadzone dp treSci zawieranej umowy w

sprawie zam6wi

.

:

:

publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

zab ezpie czema nale|yte go wykonani a

Wymagania

Informacje dodat

IV.s) ZMIANA

MOWY

Przewiduje sig i

ne zmiany postanowief zawartej umo

na podstawie kt6

j

dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy wskazal

, charakter zmian oraz w arunki wprow

IV.6) INFORMA

ADMINISTRACYJNE

razml.an:

ostgpniania informacji o charakterze po{fnym (jezeli dotyczy):

IV.6.1) Spos6b

ronie informacji o charakterze poufny m

Srodki sluiace

IV.6.2) Termin

y w stosunku do treSci oferty,

s

adania ofert lub wniosk6w o dopuszczenlie do udzialu w postgpowaniu:

Data:2020-12-01 godzina:10:30,
Skr6cenie termi

14215

skladania wniosk6w, zewzglEdu na pi1n4

udzielenia zam6wiema

20.11.2020, t0:04

http s

Firefox

(Br zelar g ni eo gr ani c zony, pr zet?rg

o

:

I Ib

zp.uzp. gov.pl I ZP

PodgladOpublikowanego. aspx?i...

graru cz ony' negocjacje z ogloszeniem):

Nie
Wskaza6 powody:

IEzyklub jgzyki, w jakich mogfr by6 spo rzqdzane oferty lub wnioski o

szczenie do udziafu

w postgpowaniu
> polski

terminu skladania

IV.6.3) Termin zwi1zania ofeft4: do: okres w dniach: 30 (od o
ofert)

a,

w przypadku

caloSci

FERT C

t) z l)

lub

czgSci

Scrowvcn

20.lt.2020,10:04

