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()uloszcnie nr 568639—N—20 1% z dnia 201 8—06—06 r.

Instytut Wiókiennictwa: Kompleksowa (lostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E

do kotłowni gazowej Instytutu Wlókiennichya iy Łodzi I7y ul. łłrzczińskkj 1/3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zuinicszcznnie obowiuzkowc

Ogloszenie dotyczy: Zamówieniu publicznego

Zamówienie dotyczy projektu łub programu wspóllinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wylącznic zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje spolecznz i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

\ie

Nałc.2y podać minimalny procentowy wskaźnik zauudn(eniu osób iiałenwych (.1(1 jednej lub %yiccj

kategorii, o których rnota w art. 22 ust. 2 tlstn%y Pip, nic niniejszy niż 30%, osób zatrudnionych

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przcprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyUpowicrzyłi

przeprowadzenie postępowania

Nic
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I nformaej e na temat podoi iotu któ reniu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

leżeli tak, należy wymienić ytnuiwiajaeycb, którzy wspólnie przepiowadzaju posąpowame

oraz iiocl adresy ich siedzib. krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz.

z danymi do ko ntak łów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zaniawiającymi z innych państw

ezlonkowskieb Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeproiyadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

ul. Urzezińska S 15 . 92-I

mpiotrow ska,iw . lodz.pl.

Adres strony internetowej

.Ądre, profilu nabywcy:

Adres stron\ internetowej pod którym mozna 1iz\skać dostep do narzedzi i urzadzeń lub

lormatow plików, które nie sa ooliiie tlostepne

I. 2) ROI)ZAJ ZAMAWIA.JĄCECO: ]nn) (prosie okrelc):

Instytut I adawcz

1.3) WSP(”)LNE Ul)ZII1ANII ZAMÓWIENIA Qcżeli dotyczjj:

I oilzial ObOwUłJkć w in iedzy Zali Ulw ULj ac) 11 w puy PatIk U wspólnego przepro\%lc[z:lii a

jMstypowan iw \Y tyi n w przypadk LI wspc) I neg przepn )wadzan id postypowai II a Z

zainaw iajaeyflii z innych panstw cztonkowskieli Unii kuropcjskicj (który z zaniawiajacyeli

jest odpow iediuilny za pr/ipro%YzLdzente postpowanii, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie pOstefRWa na odpowiadają pozostali zamaw iajacy. czy zamówienie

bedzie udzielane przez. kazdugo z zamawiajacych indywidualnie. c/v zamowtenie zosianie

Instytut \\lókiennictwa. krajowy numer identy!ikacyjin 000050239.

03 I ocl2. woj. hdzk e. państwo Polska. 1cl. r484261 63 I 03. e—mail

faks W4X12679263$

(LRl): www.iu.lodz..pl

https:”Ihzp.uzp.goy.pl !ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx”?id3ch55964-b68f-4e6f-... 201 X-06-06
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udzielone w mi lun LI I flU rzecz pozostulycli zamaWiajĄC) cli)

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpośredni do5tę) do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (LI RL)

lak

WWW.IW. odz.pI

Adres stnrny internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak

www.it .lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nic

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu n postępowaniu należy przesyiać:

Ilektronicznic

Nie

adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postępowaniu 1% inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przesIanie ofert lub wniosków o dopuszczenie (10 udzialu w

postępowan Iii w in 113 sposób:

Tak

lilii)” sposćb:

Pisemnie, zgodnie z Wid/WIem X SIWZ

httpsJ/bzp.uzp.goy.pI/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id 3eFbS%4-b681-4c6F-... 20 X-06-06
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Adres:

Instytut Włókiennictwu, ul. I3rzezińsku 5/15. G2—103 Łódź

komunikacja elektroniczna wymaga kurz ystania z narzę(lzi i urz:!dzcń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostę)nc

Nie

Nicogmaniczony, p1 ny. hezposredmi i I bezpłatny closkii do tych mmamzdzi niożna uzykuc p°

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu

ziemnego wysokomclanowego typu I do kotłowni guzowej Instytutu Wiókiennictwa w I „odui

przy ul. Brzczińskicj 1/3

Numer referencyjny: KIUP236 18/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nic

11.2) Rodzaj zaniówienia: L)ostaw y

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nic

Oferty lub wnioski o dopu%zczenic (10 udzialu w postępowaniu można skiadac w

odniesieniu (10:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Łjcznie iiastępująeyclm części lut) grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które n1oe zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

httpsi/byp.uip.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx!id 3cb55961—bÓXł—4c6f—... 201 X—06—06



Strona 5 z 16

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, :akres, rocbc;/ i//OM ((OS/014”, zis(u lub

ml,o/ bzu/owianych bib okięś/ez i/e apo/z:ebowa;zia / u”ynzczgań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego — określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty

budowlane: Przcdiniotciri zamówienia jest KoilIplek8owa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa

gazu ziemnego \WsOkomctiLfloWegO do kotłowni gzizowe W Lodu przy” ul I4rzezinskiei l/3

wytwarzalucej pary technologiczna dla potrzeb wydzialu produkcji doświadczalnej Instytutu

Włókiennictwa. Paliwo gazowe dostarczane hydzie do punktu poboru poprt istniejace

przylqczc o średnicy 90 nim PL. punkt wejścia do syteniu gazowego sLLcja redukcyjna gazu

na zewnątrz budynku na (erenie posesji, grupa taryfowa PSC (dystrybucja) — W—6A. 1, grupa

taiylhwa sprzedawcy (obrót)— BW-6. Moc umowna 2414 kWh/h. Ciśnienie paliwa gazowego

w punkcie odbioru: miii. 6 kPa, maks. 10 kPa. Zaimiawiąjący prognozuje zużycie gazu w ilości:

456.000 (m3) i 5.003.232 (kWh).

11.5) CIówny kod UW: 09123000-7

Dodatkowe kody UW:

Kod CPV

65200000-5

11.6) Calko)wita wartość zamówienia (jeżeli :aznaw/a/an; j;oclaje mtorz;nzćje O wartości

(JUIOWWflW)

Wartość bez VAT:

Waluta:

(11” /n:l”paćlkzą ?Ifl?O% PC „JIJOiIi”LIJ (ni, (b”I?(zJ1?iLIW!.r) M”Y/LI)JII :akiipoi” - s:ć Kc UJM owa

c-alko wizci atak \rInabzcJ mmtzrtosc ii ((U ID) okres/c oboimicctmm”cznu, zunolt1” rcznzoime/

(ją!,

tIyJIUJIJU -:izno M”SZeIJIZI :akuj N U

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. biust. I pkt 6 i 7

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

lit4s:Mbzp.uyp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.w.px?id 3cb55964-h6Xf-4c61-... 201 X-06-06
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Określenie przednijotu. wielkości łub zakresu oraz warunkw na jakich zostalti udzielone

ZalTiówienia, o których mowa w zici. 67 ust. I pkt 6 lub w art. I 34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

iniesiaczich: I 2 lub dniach:

11(1)

data rozpoczecia: lub zakończenia:

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM. FINANSOWYMI TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘI”OWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca speliii warunek. jeżel wykaże, że posiada: I . Aktualna

koiicesjy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedazy) gazem

ziemnym. wydana przez Prezesa Crzcdu Regulacji ł{nergetyki. 2. Aktualną koneesjc na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydanzi

przez Prezssa Urzydu Regulacji Energetyki — w przypadku wykonawców hydzjcyuh

Operatorem Systemu Dystrybucjnego lub oświadczenia wykonawcy o posiadaniu

aktualnej umowy z Operatorem Systenni Dysirybucyjnego na świadczenie uslug dystrybucji

gazu ue mnego na obszarze, na k Iorym znajduje sic ni iej sce odbioru Uzi/II !IL111I1I”ĘI) — W

priypudku wykona%kcóx\ nie hcdaeych Operatorermi %ystemiiu D\ str buc mego

In on nacje ch idzitkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie wzlrunkm% : /.ama\% iajacy nie tzL\\ ma warunku u tym zakresie

Iii l >um nacje d( dat k owe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

( )kreślenie w arunów : !umna\ iaaey unia \%alUJlek za spelnion\ jeżeli \\y konawca w ykaze.

że: W okresie ostatnich trzech łat przed upływem terminu składania otert. ajeśli okres

pnn\adzenia działalności jest króts;% — — w tym okresie. wykomi! należycie. a w przy patikti

htlps „;hzp.uzp.goy.pliZP400PodgladOpubhkowanego.aspx?id 3ch55964-bń%F-4e6f-... 20! 8—06-06
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świadczeń okresowych lub ciaglych również wykonuje naleycie. co najmniej dwie

dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E o wartości brutto co najmniej

300 .0000 O zi każda.

Zamawiajqcy wyinaga od wykonawców wskazania x oYercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udzialu W post%powamu imion i nazwisk osób wykonujacych czyllflośei

przy IeLIIi7.acj i 7aIllóWienlLt wraz z inormaeJu O kwali hkacjaeh zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Nie

Iniormacje dodatkowe:

111.2) 1ODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp l”ak Zamawiający przewiduje nastypujqce Eikultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona wart. 24 ust. 5 pkt 8 usta:1 Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ SKŁADANYCh PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNE(;O POTWIEI1DZENIA, ŻE NIE PODLE(;A ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W IOSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji

Nic

111.4) WYKAZ OŚWIADCZET” LUB 1)OKUMENTÓW „ SKLAI)ANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘ1OWAN1U NA WEZWANIE ZAMAWIMACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓI(YCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZP:

htips:Yhzp.uzp.goy.pYZP400PodgladOpublikowaiwgo.aspx?id 3ch55964-h6Xl-4c6F-... 201 X-06-06
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I Aktualn koncesja na O\\ udzene działalności ospodarczej w zakresie obrotu

(spyzedaz ) gazem ziemnym. wydana Prezesa Urzedu Regulacji fnergetyki. 2.

Akkalna koncesja na prowadzenie (IzialałnOści gospodarezt w zakresie dysrybucji gazu

ziemnego. wydani przez Prezesa Urzydu Regulacji I nergetyki — w przypadku wykonaweow

hydacyeh OperalorL-m Systciiiu Dystrybu yjneao lub os\uadczenia wykonawcy o

lR)siatni1I aktualnej umowy z ()penitorem Systemu D”strybueyjnego na świadczcwe usług

d Sti7hueji gazu ZiemnhlegO II ohs/.arZe, na którym y;iajdujc sic miejsce odbioru gazu

ziemnego — w przypadku wykonawców nie hyducych Operatorem Systemu

Dystrybucyjnego. 3. Odpis z wiaśeiwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

dzialalności gospodarczęj% jczeh odryhne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub

C\yideneji. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podsta\ ie o art. 24 ust.

5 pkt I ustawy PZP. 4. Zaświadczenia wiaściwego naczelnika urzedu skarbowego

potwierdzajacego, że wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu

potwierdzajccgo, że wykonawca zawarł porozumienie z wlaswwym organem podatkowym

W spłat tych nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami. w

szczegolnosci uzyskał przewidziane pniwem zWolnieme. odroczenie lub rozłożenie na raty”

zaległych płatności łub tstryy manie w całości wykonania decyzji właściwego organu: S.

Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potw ierdzajacego. że Wykonawca nie zalcga z opłacani m składek na ube>”picezeimia

społeczne łub zdrowotne. wystaWioI1eo nie Wcześniej niż 3 miusiace przed Llplywem

terminu skladania ofert lub inneo (łokumeniu poiwierdzajacego. że W% konawca zawarł

porozumienie z właściwy ni organem w sprawie spłat tych nalezności wraz z ewentualny ni

odsetkami łub grzywnamni. w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie.

odroczcme łub rozłożenie na raty zalegl cli płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji wlac:w ego organu: . Dokunmena\w dotyczacych podm uW trzeciego. W celu

w kazitnia braku istnienia wobec mego jodshm\\ wykluczenia oraz spełnienia. w zakresie. w

akiin wykonawca poWołuje sic na jeeo zasoby, warunków udziału w postepowanin —jeżeli

wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 7. Jeżeli ykonawca ma siedziby lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów. o

który ni mno a w pkt 3. 4. 5 skhmda dokument lub dokunienty wystawione %\ kraju. w którym

https:/.bip.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id--3cbSS%4-h68f-4eÓł-... 201 X-06-06
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwIerdzające odpowiednio, że: — nie zalegLi z

opłacaniem podatków. oplaL skladek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarl porozumienie z właściwym organem w sprawie splat tych należności wraz z

ewentualnymi od elkami lub grzywnami. w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozlożenie na raty zaleglych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji \yktściwego organu. wysta\\ OMY Ule \Ycześ!IieJ niz3 miesiccy przed

uplywem terminu skiadania ofert: — nie otwarto jego likwidacji ani nic oglusykmo upadlosci.

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania olert. Jeżeli w

kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba. której dokument dotyczy. nie wydąje sic dokumentów, o których

mowa powyżej zastępuje sije dokumentem zawierajacym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument mial dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego wlaśeiwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone powyżej stosuje się.

111.5) WYKAZ OW1ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘI”OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCi, O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST.

I PKT I USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARLNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANI [1:

Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciaglyeh również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania oWrt, ajeżeli

okres prowadzenia dzialalności jest krótszy -- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości.

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz

zalaczcniem dowodow określających czy te dostawy yostaly wykonane lub sa wykonywane

;iależyeie. spolyldzoiieĘo zgodnie z zakicznikiein tir 5 do SJWZ. Dowodami

aotwierdzajaeyini czy dostawy zostaly wykonane należycie sa: — ref relicje badż inne

dokument) wystawione przez nodmiot. na rzecz ktorego dostawy były w\konywane. a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciaulych sa wykonywane .Jeżcli z uzasadnionej

przyciy ny o obiektyw wrn charakterze Wykonawca nie jest 1% stanie uzyskać j) ch

httpsJ/bzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=3cb55964-b68f-4c6f-... 201 8-06-06
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dokumentów, Wykonawca składu oświadczenie. W przypadku świadczeń Okre5O\ych lid)

eiaglych nadal wykonywanych referencje budź inne dokumenty pot%yicrcłząlące ich należy te

wykonywanie powinny być wydane nie \%eześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu

skiadunia oWrt.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ LUR I)OKUMENTÓW SKLAI)ANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

I PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

Okna musi zawierać naswpujaee oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony tbnnularz

nienowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiacego Zalacznik nr I oraz

lorinularz cenowy lAdo SIWZ: 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

poskpowaniu — Załacznik nr 2:3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik

nr 3; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy. o ile ofertę składu pełnomocnik:

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego —jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji

poclniiotu trzeciego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.I) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg meogianiczony

Iy.1 .2) Zaniaw iający żą(la wniesienia wadium

Nic

In lb in wuja na temat wad i Ulu

IY.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

N alezy podać i alormaci e na temat ud,ielan a zaliczek

IV. 1.4) W maga się złożenia ofert 14 po%taci katalogów elektronicznych lub tluLcźtnia do

ofert katalogów elektronicznych:

https:ibyp.uzp.goy.ptZP400PodgladOpublikowuncgo.aspx!id 3ch55964-b68f.4e6U-... 2018-06-06
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Nic

Dopuszcza się złożenie olurt w postaci katalogów elektronicznych lub doLiczenia do ofert

katalogów elektronicznych:

N fe

Informacje dodatkowe:

IY.l.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie okrty wariantowej

Nie

Zlo2cnie olerly wariantowej dopuszcza sw tylko zjednocitnym zlozeniem otrty

zasadniczci:

Nie

Iy.1.6) I”rzewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(pr:ehzr orcmzcom 1WĘ(c jczcye o,ąoszc”,ncnz, chcihn A onA urenc-i jut”. pc wflwryfli”o

117/70 iflc r/ue)

Liczba wykonawcow

I ryewid\ \ ana miniiual na liczba wykonawców

Mabymalna liczba y konawców

Kryteria selekcji wykonaąców:

IV.1.7) Intirinacjc na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramo\\ a bedzic zawarta:

Czy przewiduje sic oruI1iczenic liczby uczestników uI]H)W)” raniowej:

Przewidziana naksymal na liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatku \% e

lntpsJ/hzp.ti;p.goy.pl/ZP400PodgladOpuhlikowanego.aspx?id=3cb55964-b68f-4e6f-... 201%-06-06
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Zamów jenie obejmuje ustanow ienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej. na której bychi zamieszczone dodatkowe informacje dotyeztce

dynamicznego systemu znkupów:

In Ibrnuwje dodatkowe:

W ramach umowy ranmwej”dynuniieznego systemu zakupów dopuszcza si zlożenie olcrt

w Iwmie katalogów elekimnicznych:

Przewiduje sk pobranie ze zlozonych katalogów elektronicznych inlbrmLkji polrzLhnych (10

spory:Ldzcnia okn w ramach umowy runowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pcuh:n fl/L”OĘflUU(ZOtfl”.

pr:cturg o.(rcunc:om. !h”.ĘOcJUc/C (miRce/Iwin) Nie

NaIe2y podać adres stroiw internetowej, na której aukcja hedzie pro\\ adzona:

Należy wskazać elementy, któr ch wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co Cif) przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

\:tlezy podać. które i ilormacje zA)stana udustepnione W\ kona%%com w trakcie aukcji

elektnmicznej oraz Jaki buizie tenuiJ1 ich udostepn ienia:

lnlbrrmicje doiyczace przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przew idziarw sposób postepowania w toku aukej ekktronicznej i jakie kda warunk L

na jakich wy koJmwc\ kda IUOaIi licytować (iuinitnalne wysokości postapien):

lnlbnnaejc dotyc,ace wy k rzystywancuo sprzdu elektronicznego. rozwiazań i specyflkacji

technicznych w „zakresie Polączcil:

Wy magaitia dotyczace ej est „acj i idcn(y hkacj i wykonawców w aukcji cieki „on icznej

In Ibrmacj e o liczbie etapów atikcj i elektronicznej i czasie ich trwania:

lntps:/! bzp.uzp.goy.pI/ZP400PodgiadOpubiikowanego.aspx?id=3cb55964-b68t”-4e61.. 2018-06-06
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, kiórjy nie złożyli nowych pOSIL!J)Icń. zostana zakwalilikowani do

nastQpnego etapu:

Warunki zamkniccia wiRuj elcktronicznci

Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iy.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena I 00.00

Iy.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

Hi eograni czony)

Nie

IY.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iy.3.I) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne \4w11 wani:i, które musza spełniać wszysikie okrty:

Przewidziane jest zastrzezenic prawa do udzielenia zamówienia na podstawie olcrt wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w cdu ograniczenia liczby ołrt:

Należy podać intormacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

In Joru mej e dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

)pis potrzeb i \% ymagu z.wimw tajĄcego lub inFormacja O sposobie uzy shinta tego opisu:

lnlorimwja o wysokosci imgrod dla wykonaweow, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

https:Ybzp.uzp.goy.plłZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id 3ch55%4-h6XF-4c6F-... 201 X-06-06
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przLlsL\yi li rozw iĄZiflii SU1I1O\yiiCC 1)0d5t1\ e do składania o [cit. eżel I zitniaw ILijac)

rzcwid uje ittgrocly:

VVsIipny hat”nlonogrUni lM)sttpowiI1aL:

Podział dhilouti Ilu ciapy \V celu o flhIliCZCflNi liczbY rozwiazań:

NalcA podać (1 formacje na temat ctapó\y dialogu:

in formacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Llementy opisu przedmiotu ztmówicnia dcl iniujace minimalne wYmagania. którym musza

odpowiadać wszystkie oferty:

I”oclzw I negocjacji na etapy w celu ogralliczelliu liczby o fert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofcrt skazanych w specyfikacji istotnych warunków

zLtfllOWieIl ła:

In rn acj e d( mdatkowe:

IV.4) Licytaej;t elektroniczna

Adres strony intcrnct( \YCj im której bedzie prowadzona I cytacja cieki roniczila

Adres str011) internetowej, na kiórcj jest dostepn\ opis przetliniotu „amówtenia W [ie\ tacji

elcktwniczmmej:

\k magania dotyczace rejestracji i identytikacji wykonaweow w licyiacji elektnumicznej. W 1\I1I

wynmaeulua techniczne urzadzeń inlbnnatycz.imych:

Sosol l)(mtei)ouan!a w toku licytacji elekinmimiczncj. W iyimm okres!cnic lilii malin LIm

1% \5L)kose postapic:1:

lnlbrnmaeje o liczbie etapon hcyt:mcji eleklm”onicznej 1 czasie ich imania:

Czas trwania:

hups:Mbzp.uzp.goy.pl!ZP400Podg1adOpubIikowancgo.aspx?id=-3cb55)64-h6Xf-4e6[-... 2018-06-06
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Wy konawcy, którzy nie zlożyli noych postąpień, zostaną zakwali liko\4ani do nastepnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej

I ): Lta: goi1 zi na:

lermin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zainknicia licytacji elektronicznc:

Istotne dla stron postanowienia. które zastana wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogóLne warunki urnowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:

Infonnacje dodatkowe:

Iy.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w” stosunku (10 treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakwr zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne zmiany umowy zostaly okreslone W rozdziale XVI. Istotne postanowienia. które

zostaną wpro\kadzone do treści wnowy.

Iy.6) INFORMACJE AI)MINISTRACY.JNE

Iy.6.I) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jn”Ii dmycn):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iy.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:

Data: 201 8—06—1 8, godzina: 1 0:00.

Skrócenie tenui im sk lada na wniosków, ze wzglydn i ia pil na potrzeby udzielenia zamówienia

(przetar nici)granicz.ony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać OW( „dy:

hittpsi/hzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=3cb55964-b68f-4e6f-... 201 X-06-06
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.lezyk lub jczykh ikieh mOg być sporndzane okrty lub wnioski O dopuszczenie do udziału

W postepowan ii.i

> kzyk polski

Iy.63) Termin związania ofertą: do: okres W dniach: 0 (od ostatecznego terminu składania

()krt)

IV.6i) Przewiduje się unieważnienie postępow;inia o udzielenie zamówienia, w

pf7ypadku nicpl7yznania środków pocllo(lzącycIi z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodkgającycłi zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mialy być przeznaczone

na sfinansowanie calości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

slużące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe łub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://hip.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3cb55964-b68f-4e6F-... 201 X-06-06


