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OgŁoszenie nr 582858-N-2018 z dnia 201 8-07-04 r.

Instytut Wiókiennietwa: Koni pleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E

do kotłowni gazowej Instytutu Wiókiennictwa w Łodzi przy ni Bmzińskicj l/3

O(;L0SZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zarnieszczaiie ohowiiykowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zaniówienie dotyczy projektu lub programu wspólflnansowanego ze środków Unii

u ropejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

czionkami grup społecznie marginalizowanych

NtIcz\” iodać. nunimaln\ proceitowy w:Lainik zarudniciiia osób nale cych cło jednej lub wiecej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pip. nie mniejszy niż 30%. osób zatrudnionych

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

SEKCJA 1: ZAI\IAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie i7CCO1% a(lza podmiot, któremu zaniaw iajacy powienyl/powicrzyli

prreprowadzenie postępowania

httpsJ! hzp.uzp.go\.pUZP400PodgladOpubłikowanego.aspx?id=c5a17984-bd3e-494a-... 2018-07-04
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Iii torutaej e na temat pod ni iotu któremu za mawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowa n ja:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jezeli tak. n[Ileży W\ mienić ZH11LI\Y i1aeych. ktorzy \yspolnie przepr ytdząjp

oraz. podtc adresy ich siedzib. k flLjOWe nuIiiery identy tikitcyj ne oraz oso by do kontaktów wraz

z dany in i do hon taktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

ezlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień pubłicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut WlókicnI1ictwa. krajowy numer identytikaeyjny 000050239.

ul Brzczińska 5/15 92—103 Lódź. Woj. łódzkie, państwo Polska. teł. +48426163103, e—iiiad

mpioIrowskauhw.lodz.pl, taks +48426792638.

Adre.% strony internetowej (URL): www.iw.lodz.pl

Adres profilu nabyWcy:

Adres strony internetowej pod którym można LI/yskIć dostep (10 narzędzi i urzadzeń lub

Iorm:itow plików, które nie sa ogólnie doswpne

ł. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (piusie określić):

Instytu( Badawczy

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Ceżeli dolycj):

Podział obowiazkow flUt.dzy zLlma\k ifljaCYIlh W nrzypadku \yspól wgo przepron adzania

1M)5tC1)0%y1n1tt. W tym W przypadku wspń1neo przeprow adzania pOstLł) )WLlnla Z

Ja IUaWiajaUyIfli z niweh DanstW ei0n ki wsk ich I. nil I uronej sklej ( który Z fllIflaWi uj

jest odpow iedyiuilny za przeprow ad/cnie postepow ania. c/V i w jak im zakresie za

przeprowadzenie p0sLypo\ ania odpo adaja pozostali zamawiając) „ czy zaniow ieiiw

kdzie udzielane przez każdego Z Jaifl1\ ajuic) ch iudyw iduałiue, C/y zamoy iCi1ie zostanie

bttps://bzp.uzp.goy.p1/ZP400PodgładOpub1ikowancgo.aspx?idc5a1 7984-bd3e-494a-... 201 8-07-04
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udzielone w imieniu i na rzecz pozosuily ch zumawiajucych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

lak

WWW.i\%.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak

www.iw.lodz.pi

I)ostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postępowan in W in riy sposob:

lak

Inny sposub:

Pisemnie, zgodnie Z ru,dtiuiein X SIWZ

https:Ybzp.uzp.goy.pWP400PodgladOpublikowancgo.aspx?iW-eSal 7984-bd3e-494a-... 201 S-07-04
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Ad Fe

lnstyLut Włókiennictwu, ni. Brzeziński 5/15. 92—103 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania Z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

\ ic

Nicouaniczony. pumy. bezpośredni i bczplutiiy do Wp do tych nurzetlzi nioynu yskać pod

adresem: (01(L)

SEKCJA II: PRZEDMiOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nanya nadana zamówieniu przez zamawiająeeo: Kompleksowa dostawa gani

ziemnego wysokometunowego typu I. do kotłowni gazowtj lnstytuw Włókiennictwa w ŁOdZI

przy ul. Brzezińskiej 1/3

Numer referencyjny: KFUP-236-I9/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono diaIo

techniczny

Nic

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwości skiadania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać iw

odniesieniu do:

Zamawiaj ąC zastrzei.a sobie prawo do udzielenia łącznic następujących części liii) ru p

części:

Maks% makia liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zaniów jenie

jednemu wykonawcy:

htips:..”bzp.uyp.goy.plłZl%OOPodgladOpublikowanego.aspx?id cSal 7984-hd3e-494a-... 2018-07-04



Strona 5 z 16

11.4) krótki opis przedmiotu zamówienia (u/c/kość, zakres. ;„oc/zcf/ / iluse doshnt”, uslm” lub

tohot b in/o t”lw,ycl, lub określenie zcq;onzebo u cm/a / 1 t”y,;zaań ) a w przypad ku pa il iw rshya

innowacyjneo — określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: I”ali\%o gazowe dostarczane hedzie do punktu poboru poprzez isti e;ucc piyyhtcie

O średnicy 90 mm Pl punkt wejścia do systwnu gazowego stacja redukcyina gaili na

zewnitrz budynku na wrenie posesji. grupa taryflwa PS(i (dystrybucja) — W—bA. I. grupa

Liryibwa sprzedawcy (obról) — BW—6. Moc umowna 2414 kW/h/b. Ciśnienie i diwa gazo%\ego

w punkcie odbioru: min. 6 kPa, maks. 10 kPa. Zamawiający nie jest zwolniony z placenia

podatku akcyzowego. Zamawiajucy prognozuje zużycie gazu w ilości 456.000 (in3) i

5.003.232 (kWh).

11.5) Główny kod UW: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod (21W

65200000-5

11.6) Calkowita wartość zamówienia (/ezel/ zatm,w/a/acy poda/e tufonnacje O warto 4/

Wartość bez VAT:

Waluta;

(Ir przip n/kii 1111101 nimoui”ci litI” dynainh :ue,”o \IIel;lz1 :akupmi .cciczuzkoiya

calkoit”tta IIltikSl”I?lcIlllć J lI”ĆJl•JOSc 11 cd/II)? okrt”VU ()/U)1I”JICVII”0I1/LJ lI?lu)u”y IunzoIt”c”/ lub

i/I izan; /c :neo system iż :cik zii6 II”)

11.7) Cn przewi(luje się udzielenie zamńwień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub ii art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy l”zp: Tuk

Określenie przedmiotu, wielkości lub „.ak reu umai. s urtinkow na jakie 1 zostana udijelolie

zamó\\ ienia, o których mowa w att. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 u5LR%y I”zp:

https:Rbip.uzpgoy.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id--cSal 7984-bd3c-494a-... 201 K-07-04
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11.8) Okres, w kto ryiii realizowane I)(Izie zamówienie lub okres, na który zostala tiwarta

umowa flifll4)W2 lub okres, na który zostal ListanOwiony dynamiczny system zakupów:

ni ks i iICHC h lub (In iadi

/11/)

(lata rozpoczęcia: 201 8—09—o I lub zakończenia:

11.9) In to rui acj e dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYN”I, FINANSOWYR”l I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UI)ZIALU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia tło prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca spelni warunek. jezeli wykaże. zc posiada: 1) Aktualną

koncesje na prowadzenie dzialalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem

ziemnym. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji I tnergetyki; 2) Aktualna koncesje via

prowadzenie dziaIalnoci gospodarczej w zakresie dystrybucji wmiu ziemnego. W\ damia

l” I”rezesa Urzedu Regulacji lticrgetyki — W przypadku wykonawców heducyeb

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub oświadczenia wykonawcy o posiadaniu

aktualnej umowy z Openiwrem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie uslug dystrybucji

gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego —

przypadku wykonawców nie hęckmeyeli Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

I nlbrmacj e dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunkow: Zamawiając3 nie stawia wirunku w t mn zakresie

lnlbrmnacje dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Okreśtenie warunków: Zamawiajuey uzna warunek za spelniony jezeli wykonawca wykaże.

że: w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem termi mi skiadania okrt, a jeśli okres

prowadzenia dziahm]ności jest krótszy — — w tym okresie. wykonal naleźycie. a w przypadku

w iadezeń okresowych lub eiaeh”ch ruw nicż w3 konuje należycie, co miajmnniej dwie

dostawy gazu ziemnego w\ sokometanowego wpu I m wartości brutto co nalmmuej

httpsJłhzp.uzp.goy.pIłZP400PodgladOpuhIikowanego.aspxid tSal 7984-hd3c—494a—... 2018-07—04
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3(H) .000 00 zł każda.

Zamawiający wymuga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udzialu W poskpowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

realizacji zamówienia wraz z Hi ormacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doswiadczeniu tyci) osob: Nic

In or iiacj c dodatkowe:

111.2) PODSTAWY 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 Tak Zamawiający przewiduje ilastepujące fhkultatywne podstawy wykluczenia:

hLk (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ SKLAI)ANYCII PRZEZ WYKONAWCĘ W CElA:

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE POI)LEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEINIA WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie O niepodleganiu wyiduczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

posąpowaniu

Tak

Oświadczenie o spelnianiu knteriów selekcji

Nie

111.1) WYKAZ OSWIADCZLŃ ElB DOKI[%1[NTÓW „ SKI4ADANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAM;%WI1tIA(EGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI. O KTÓIflCII MOWA W ARF. 25 UST.

I PKT 3 USTAWY PZl”:

1) Odpisz wlaścwego rejestru lut, z cemilnilnej ewidencji i in1ormaci o dzialalmiosci

gospodarczej, Jeżeli odrębne pryepsy ymagaja %pisu do rejestru lub ewidemwj i, w celu

https ihip.imzp.goy.pl!LP400PodgladOpubtikowancgo.aspx.”id c5a I 79%4-bd3e-494a-... 201 8-07-04
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potwierdzenia bruku podstaw (10 wykluczenia na podsui ie o art. 24 ust. S pkt I usawy

PZP; 2) Zaświadczenia wluści\4ego naczelniku urzedu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niz3 miesiące

przed upływem terminu składania oIrt łub innego dokumentu potwierdzą;ąccgo. ze

wykonawca zawarł porozumienie z. wliisciwyin organem podatkowym w sprawie spłat t\ ch

nmmłeznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzy %%nami, w szczególności uz\ skal

prZe\%”idzt1]e P”” Zwołihenie. odroczenie lub rozłożenie na raw ;alculyeh pla(nosc: lub

wstrzymwiie w całości wykonania decyzji whiciwego organu: 3) Zaświadczenia właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokunwntu potwierdzajacego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia spolcczne lub zdrowotne. wystawionego nie

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

potwierdzającego. że Wykonawca znwarl porozumienie z własciwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub rozłożenie na nity zaległych

płatności lub wstrzymanie w calości wykonania decyzji wiaściwego organu; 4) Aktualną

koncesjQ na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem

ziemnym. wydana przez Prezesa Urzedit Regulacji l{nergetyki: 5) Aktualna koncesj na

prowadzenie dzialałności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydana

przez Prezesa Urzcdu Regulacji Fnergetyki — w przypadku wykonawców hdacycli

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub owiadczenia wykonawcy o posiadaniu

aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji

gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego — W

prz\padku \y\ konawców nie hcdacych Operatorem Systemu Dystt)bucyjnego. 6)

Dokumentów dotyczacych podmiotu trzeciego, w cclii wykanmnia braku istnienia wobec

niego podstaw wykluczenia oraz spelnienia. w zakresie. wjakim wykonawca powołuje sic

na jco zasoby, warunków udziału w postepowaniu —jeżeli wykonawca polega na zasobach

pod in 1)1 u I rzec ego 7 Jezel i wykonawca mi siedzibe lub miejsce zamieszkania poza

tentorium Rzeezypospołiwj Polskiej. zamiast dokumentów. o któn in mowa w pkt ) 3)

sk lada dokument lub dokumenty wystawione w kraju. w którym ma siedzibe lub m:ejsee

nimuicszkania. potwierdzające odpowiednio, że: — nie zalega z oplaean iem podatkow . opła L.

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrow otne atho że zaw arl porozummenie z

https:/:bzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?idc5a1 7984-bd3e-494a-... 201 8-07-04
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wlaśek%yiu organem w Spfll\% W splat tych ilzLleżnosci wraz z ewentualnymi odsetku i lub

grzywnami, w szczególności ti;y”skal przewiclziine prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozlozenie na ruty zaleglych płatności lub wstrzymanie w calości wykonania decyzji

Wkiśc)WeLW organu, wystawiony nie We/esniej iiiż 3 miesiecy przed upływem terminu

skludtnia oterc — nie otwarto jego likwidacji ulu nie ogloszono upadłości, wystawamy nie

wcześniej niz 6 iiiiesiecy przed upływem terminu składania 01cM. Jeżeli w kraju w którym

wy konaw ca n ia siedzi be lub ni ej sce zaniics,kw na łub miejsce nim eszkan kL II la osoba.

której dokument dotyczy. nie wydaje sic dokumentów. o których mowa powyżej zastcpuje

sic je dokumentem mierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy. ze wskazaniem

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji. lub oświadczenie osoby, której

dokument mial dotyczyć. złożone przed notanuszem lub przed organem sadowym.

administracyjnym albo organem samorzudu zawodowego lub uospodarezego wiaściwym ze

wigledu na siedzibe lub miejsce „nmieszkania wykonawcy lub miejsce zainies,kuua tej

osoby. Terminy określone powyżej stosuje sic.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 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 WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

Wykaz dostaw. a w przypadku świadcnn okresowych lub ciagłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania olert .a jeżeli

okres prow adzenia działalności jest króts,.y w iy ni okresie., wraz z podaniem ich wartości.

przedmiotu. dat \Ąą konania i pod iniotow, mi rzecz kóryeh dostawy zosL lv w konane, oraz

zalaczenieni dowodow określąjueych czy te dostawy zostały wykonane łub sa w hum wane

nalezycie. sporzadzoneuo zgodnie z załaeznikiem nr S do SIW/. Dowodami

pnt\yierclząjącyiili czy dostawy zosta y wykonane należycie sa — re Fereiteje hadz i nie

dokumenty wystaw iwie przez podmiot. na rzecz ktorego dostawy h y wykonywane. a w

r1ypadkU świadczeń okresowych lub ci[ I cli sa wykon\ wane. Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny 1) ohekiywnym charakterze \\ konuwci nie jest w sianie uzyskać R ch

dokumentow . Wykonawca sklada ośt% adczenie. W przypadlii świadczeń okresowych Job

C iaglycli nadal wykonywanych reńn”eneje bądź inne dokumenty potwierdzaj ace ch należyte

https://bzp.uzp.goy.pJ!ZP400PodgladOpuhłikowancgo.aspx?id=c5a17984-hd3e-494a-... 201 X-07-04
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wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed uplywem terminu

sk I adama o krt.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB l)OKUMENTÓW SKŁAI)ANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.IACECO W

CELU POTWIERI)ZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh „IOWA W ART. 25 UST.

I PKT 2 USTAWY PZU

III.?) INNE DOKUNIENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

• ORrLi musi zawierać naswpujace oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony lormularz

olertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiacego Zalacznik nr I oraz

Ioniiularz cenowy” I A do SIWZ; 2) oświadczenie o spelnicniu warunków ud;ialu w

postepowaniu — Załącznik nr 2 do SlWZ 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zalacznik nr 3 do SIWZ: 4) pełnomocnictwo do reprezernowania wykonawcy. o ile okric

skhida pełnomocnik 5) zohowiazanie podmiotu trzeciego —jeżeli wykonawca pOlewL lm

zasobach lub sytuacji podmiow trzeciego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IY.I) OPIS

IV.1 .1) Tryb udzielenia zamówienni: Przetarg nieograniczony

IV] .2) Zamawiający żątla wniesienia wadium:

Nie

I niórmacju na temat wad Wrn

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

Nie

Nalezy podać inlbriuacjt na temat udzichiiiia idiczek:

IY.1.4) \Vymaa się zlożenia ofert w postaci katalogów elcktroniczn\ ch lub dolaczenia do

olert katalogów elektronicznych:

Nic

Dopuszcza sw zlożenie olert W postaci kattl elektronicznych lub doLiczenia do oJcu

katalogów elektroni eznyc h:
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Nic

Informacje dodmkowe:

IV. 1.5.) Wymaga si zlożenia oferty wariantowej:

Nic

Dopuszcza siy ulozenic olcrt wariantowej

Nic

Zlożenie oflfly wariun(owej dopuszeza si (ylko zjednoczesnyin ziożenieni olcrty

zasadniczej:

Jy.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(w:e(wg otrank:ony. ntgocjaćJe og/os:enh”ni. diniog konkureneypn.”. pczr(ntTslwo

?lflHflśLU v/Iw)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykoiiawcow

Maksyma! na liczba wykona%% cow

Kryteria selekcji wykonawco%\

Iy.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Ulno\y:L W mowa beduic zawarta:

Czy przewiduje sic ograniczenie liczby uczestrików umo\\y ramowej:

Przewidziana niaksy maina liczba uczestników wnowy nmmowe

Im ib ri nacje dodatkowe:

Zamnówicnie obejmuje ustanowiciuc dynamnicniego systemu zakupów:

Adres strony iiiternetou ej. na której heda zamieszczone dodatkowe iniormnacje dotycunce

c namiczneun systemu zakupó\\

https:Yhzp.uzp.goy.pUZP4OOPodgIadOpublikowancgo.aspx!ide5a I 79X4-hd.k-494a-... 201 X-07-04



S(nnu 12 z 16

In Ibrnwcje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sit zlozenie otcrt

w lbrmie katalogów elektronicznych:

Przew:duj e sit pobnin IC ze zkżomwcl kuah iguw elektron icznch n onnaci pot rzehnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy nmiowejklynamiezncgo systemu zakupów:

IV.I.X) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pn”kzrg nnogrwnL:wm

pr:t”IcIr: ogiamcony. ;wgocjac/ć” z oglo.cenh”m) Nie

Nalczy podać adres strony internetowej, na klórej aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do prze(Istawionych wartości, wynikające z opisu

przcdmiotu zamówienia:

Należ\ podać. które informacje zostam udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz] ak i będzie termin ich udostepnienia:

lnłbrmacje dotyczuce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowama w toku aukcji elektronicznej i jakie ht”da warunki.

na jakich wyko]tnkcy beda mogli licytować (minimalne wysokości postłpieii):

Infbrmacje dotyciace wykorzystywanego przt”tu elektronicznego. rozwiazań i spccyRkacji

technicznych w zakresie polaczeń:

niagania dotyczace reieslracji i idcntyHkicji wykonawców w aukcji elektronicziicj:

lntbrmuacje o liczbie etapów aukcji elektronknwj i czasie ich trwaniu:

Czas trwania:

Czy wy konaw cy, którzy nie zlożyli nowych postapien, zostana zakwal i flkow tuli do

nas lep lego chi pu
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Warunki zumknieciiL Liukej elektronic1iwj

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IY.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

H
Kn”teriwinacz.enic

cena I0(L00

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

n icog ran iczony)

Nic

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

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

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżeniu prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstcpnych

bez przeprowaW.enui newwjwji

Ikzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniezen a liczby o

Należy podać in łoriuacj e na temat etapów negocjacji ( w tylu I iczk etapow)

liilorimiuje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Ois potrzeb i ymagań zamawiającego I uli informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

lntbnnacja o wysokosci nagród dla wykonawcow, którzy podcza dialogu konkurencyjnco

pr/edsta% iIi ro/wiazania slanowaee flOdSlLLWe do skladallia ofert. je/eli zamawiajacy

przew duje nagrody:

Wstepny hurnmnognui postepowania:
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Podział dialogu na etapy celu ograniczenia liczby rozWiązań:

N alezy pod ić inlormacj e nit temat eLpów dialogu

In lorinacje dodatkowe:

Iy.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Ilementy opisu przedmiotu zamówienia del3niujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadac wszystkie okrty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby olrt podleu.ajaeyeh negocjacjom

l)opr zastosowanie kryteriów oceny otcrt wskazanych w specyfikacji istomych warunków

zamówi cn ia:

Iniormacje dodatkowe:

IV.1) Licytacja elektroniczna

Adres stmifl internetowej, na której bcdne prowadzona licytacja elektmnicziia:

Adres strony i Hernetow e. na której jest cłostepin opis przedmiotu zamówienia w” licytacji

elektronicznej:

Wyinigimniii doiycnmcc rejestracji i identyFikacji wykonawców w licyiacji elektronicznej. w tym

w) iniiganiil techniczne urnidzen inlormiiiycznych:

Sposób poslL”powania w toku licytaej elektronicznej. w tym okresleme minimalnych

wysokosci poswpicn:

]nlbrmacje o liczbie etapuw licytacji elektronicznej i czasie ich tfl%amUl:

Czas trwania:

\kykomiawcy, którzy nic zlozyli nowych postąpień. zostana zakwalifikowani do umstcpiicgo

etapu:

Termin sk łacino in wnioskow dopuszczenie cło udziulu w licytacji elekt nmicznej

[)ata: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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Termin i warunki zimknitcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stroi) postanowienia, które zostawi wprowadzone do treści zawieranej umowy w

spra\4ie zamówieniu publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wyniagania dotyczaec zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1 nloniiaeje doda(kowc:

Iy.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanoiyień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne zmiany umowy zostaly określone w SlWL w rozdziale XVI. Istotne

posLI1o\yieIi które zostaiti wprowadzone do treści umo\\”.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IY.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnim „fc:eli dwnzi):

Środki Nlużące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iy.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału iy postępowaniu:

Dam: 201 X—07—l 6. eodzii);t: 10:00.

Skrócenie terminu skladania nioskó%% ze %fglcdtl na pilna potrirtw udzielenia zuhió\\ lenia

(przetarg nieograniczoll) r/etarg ograniczAmy. negocjacje z oaloszemem):

\ic

Wskazać powody:

Jyz\ k lub etyki. wjakicli noga być sporządzane olcrty lub wnioski o dopuszczenie do ud_”i:tlti

w Ix)stCtB)\yll)itl

łV.6.3) Termin zwkzaiiia ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)
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IY.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nicprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA), które miały I)Jć przeznaczone

na sfinansowanie calości lub części zamówienia: Nic

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

slużąee sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie calości lub części zamówienia, nie

zostaly mu przyznane Nic

ly.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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