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Ogłoszenie nr 584979-N-201 $ z dnia 201 8-07—09 r.

Instytut Włókiennictwa: Specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone (10 projektowania

tkanin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - I)ostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie otiowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspóllinansowanego ze środków [nil

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt współtinaiisowany w ramach Działania I. .Badania. rozwój i koniercjalizacja ied,y,

Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego 2014—2020. Linowa nr Rl”LD.Ol .01.00—10—

00021 7—00 F tul projektu: .lnnowacyjne Włókiennictwo 2020—

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

których działalność, lub działalność ich wiodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup spolccznie marginalizowanych

N je

Nalezy podać iii ni niałn\ procciił< >wy wskazn K zał ruin enia osób nalezacych do •j ednej lub wiecuj

kategorii. o których fliO%\ :i W art. 22 ust. 2 tistawy Pzp. nie niniejszy niż 30%, ()soh zatrudnionych

przez nik łady pacy chtonioiwj I uli wykonaw ców albo ich j cdn< >stki (w %

SEKCJA ł: ZAMAWIAJACY

Postępowa nie przcp rowadza centralny zaniawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podiiiiot, któremu zamawiający powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

hups:bhzp.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=578 11211-61 a9-464r-... 2018—07-09
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N k

Informacje na temat podmiotu któremu zamawia jacy powierzył/powierzyli prowadzenie

pos lepowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajeyeIi

.Ieze tak. w Iczy \VYF II zai liwłajacych. kwrzw pI%eprowid/nja p(łitC1O%Van ic

oraz podać adresy ich siedzib. krajowe fluflici)” ideifly flkacyjne oraz osok” do konLtków wraz

z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw czionkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I AI)RES:

id. lśrzczińska 5715 92-1

inpi otrowsk a(u iw. Iodz. p1.

Adres strony internetowej

Adres prolilu nabywcy:

Adres strony iniernetowej pod którym ino2.n:i uzyskać dostep do nirzcdzi i urnid,eń lub

formatów nI ików. które nie Sił ouolnic tlotcne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (prosy określić):

I nstytut I htdawczy

1.3) WSPÓ[.NE UI)ZIELANIE ZAMÓWIENIA Qeżeli do/nz;):

I kdz lal )hnwiazków 11 edy\ 7iiłllaWiajiii\ mi \\ przypadk e \yspolllcuc ) przepn ny:idzaii ia

n)SICI)O\yałł P) ° I” ° P”P° :tdzani a postcp( \\ an a z

flt:i]iI\\ JiLjLIcyml Z HBfl ek piłnstt\ C/k) kowskich Unii Luropeiskici (któr\ Z I IRI\y].IJitC\ eh

jest odpowicdztatn za przeprowadzeiuc p stypo\kalua. czy i w jakim zakresie za

pI/epro\% adzenie postypowwua odpowiadaja pozostali zamawiający, czy zainowiciic

Instytut 1okiennictwa, krajowy numer ideaty ikacyj ny 000050239.

03 Lódż, woj. lodzkie, państwo Polska, tel. ł48426 I 63 I 03, c—mail

Faks -4X42679263X

([J Itl.): www.iw. lOdl.j)l

https:/!”blp.uzp.goy.pl/ZP400Podg]adOpublikowancgo.aspx?id 57811211 -61 a9-4641”-... 201 X—07-09
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bedzic udzielane priez każdego z zaiflLtWltij4c\ eb ifld\ widualiiie, czy nini wicnic ZOStWUC

udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamtn iuj acych

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny I bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (U 14Ł)

www.iu .lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak

www.iw.Iodz.pl

Dostęp do dokumentów z posiępowania jest ograniczony — więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nic

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępow aniu należy przysy lać:

flektronicznie

Nic

Ud res

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postępowaniu w inny sposób:

Nic

inny sposób:

Wy niaaiie jest przesianie ofert lub wniosków o (lopuszczenic (14) udiia!u n

postępowali iii W Iii 11V sposób

Tak

IfliB sposób;

Pisemnie. iuoilnic Z roidzialciu X (to %1\\7.

In(ps byp.uzp.goy.pI/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id 57X1 1211—61 a9-464k.. 201 X—07—09
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Adres:

Instytut Wlókiennictwu ul. Srzezińska 5/l 5. 92—103 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pelny. bezpośredni i bezpłatny dostQp do tych narzcdzi można uzyskać pod

adresem: (1 J 1(L)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENiA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Specjalistyczne oprogramowanie

przeznaczone do projektowania tkanin

Numer referencyjny: KIUZI”-236-20/I8

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

\ je

11.2) Rodzaj zamówienia: I)ostawy

11.3) Informacja o możliwości skiadania ofert częściowych

Zwiówienie podzielone jest na czuści

Nie

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

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

https:”/ bzp.uip.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id- 57X 11211-61 a9-464L.. 201 8-07-09
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11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, czkrey rodzaj ii/ość t/OS/atY, uslug lub

robo, Ii in/ni t”lćp tych bib okrcśle z/c zćipo/i”z bo tan/u / yt;nzu, u) ) a w przypadku pa rtne rs twa

innowncyjncgo - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usiugę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Speejalislyeyiie oprograinowame przeznaczone do

projekto\yana tkanin. I)ostawa ohej wuje dostarczenie 2 tabryczn ie nowych kot npulerow I „C

wraz z zainsL luwanyiu s steiiwiii opcnLeY nyni (IN (.1 „I iiiux oraz zainsW lowai iyin proi „aiiwn

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia. podstawowe parametry teclmicnw zawarte są w

zahiczniku nr 7 do Sl\VZ. Dopuszeza sic produkt) „urzadzenia wwnoważiie to/umiane juko

produkty” wykonane przez dowolnych producentów przy” zachowaniu identycznych lub

lepsiyeh lxtntmetro%ą” technicznych i walOro\\ uiytkowy”ch.

11.5) Glówny kod (TV: 48941000-6

Dodatkowe kody CI”V:

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jc±cli zunuiw/u/uci; podaje /n/bnncu:jc O

zcll;unyu”nuf)

bez VAT:

Waluta:

(li” J”rzt”p(ulku /łPuiu” rafllou”V( 1; lub c4”ncunii :I7e) 1 „S/clili? zuku/)oW Clić ujikoii”(i

culkoii”iia iiztik.yi”iiżnbiti 4”tzrlo.%t li” ttz/i”nl okrt”,\ Je oboi,”ia:ytyuiui iilllt)”ti”t” ri lilii niej lub

(II”lla1lliLz?lt”/,O St”tit”flhli ztzkiijuit”)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa iy art. 67 ust. I pkt 6 i 7

lub iy art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreIcnie przedmiotu. weIkosci lub „ukrcsti oraz waruiiko\\ na jakich /osuiim udzielone

zainow lenia. o których mowa wart. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 131 ust. 6 pkt 3 Uta\yy Pip:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie 1111) okre%. na któn zostala zawarta

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

in ies i acac h /„/ (I niach 14

https:17h;p.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id--578 11211-61 aQ-464f-... 2018-07-09
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Ii rb

(lata rozpoczęcia: bib zakończenia

11.9)1 nformacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalności

zawodowej, o ile wyniki to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

In formacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja flnansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiajaey nie stawiLi warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zalnawiajac\ uzna warunek za spełniony jezeli wykonaw ca wykaże.

że: \% okresie ostatnich trzech lut przed upływem terminu skiadania ołerL a jeśli okres

prowadzenia działalności jest króbyy— w tym okresie. \%ykolud należycie co najmniej

dosłin% Speclalislyczneeo oprogramou inia przezlEIczoneo do projektO\ya111:I tkanin o

wartości co najmniej 50 000.00 A brwto.

Zaniawiajacy wyinaga od wykonawców wskazania w oWreie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postepowaniu 11111011 nazwisk osób wykonując3 ch czynności

przy realizacji zamówienia wraz z in fbrinacja o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osob: Nie

In lonnacj e dodał k Owe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

ustawy Pzp Nie Zwnaw iajacy f/\% iduje nasłcpuiacc lhkuttatyw ne 1odsILiuy \\\ ktucienia:

lutps:!! hzp.uzp.g y.pl/Zl”400Podg1adOpub1ikowEmego.aspx?id17XI 121] —6laQ—464k.. 201 X-07—0t)
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111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁAI)ANYCII PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów cIekcji

Nic

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

(Eli POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W A1(T. 25 UST.

I PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z wiaśein eco wjesł rti lub z centralnej ewidencji i iniormaeji o działalności

w)spodarez.ej. jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewideiteji, w cclii

potwierdzenia braku podsIn\ do wykluczenia na podstawie o afl. 24 ust. s pkt I ustawy

PZP .iezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania O7%L terytonum

Rzeezypospol ile) Polskiej. zamiast dok timent u. o którym nwwa w pkt I „ sk lada (loktimen!

lub dokuiiienty w\ stan one w kraju. w którym ma siedAhe lub miejce zumieszkania,

Iwin ierdza;ace odpowiednio. ic 1) nie olw irto jego I ikw idaeji ani nie oglozono upadlosci.

wystilwion\ nie wcześniej niż G miesiecy przed uplywem terminu składania okrt. Jezeli w

kraju miejsca atnieszkania osoby lub W kraju. W którym wykonawca ma siedzibc lub

Iuejsce ziimieszkai]iw nie wydaje si dokuitientów, o których niowa powyzej, ;atepuje się

je dokuineiiteiii zawlerajacyln odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem

osoby i tlxi osob Li pflt\\ nionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotycz\ ć. złożone przed notanuszem lub przed organem sądowym.

adnu nistracyj nyiu albo organem samorzidti zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

bitps://hzp.tizp.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=57X1 1211—M a9-464f-... 201 X—07-09
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wzgłQdu na siedzibe I ub nuc sce zamieszkania wykonitw ey łub miejsce zamieszkania (ej

osob3 . Termin określony powyżej stosuje się: 2. Dokumentów dotyczacycłt podmiotu

trzeciego. w celu wykazania braku istnienia \%obee niego podstaw wykluczenia oraz

spelnienia. W zakresie. W iik im wykonawca powoi [„je sic na jeuo zasoby. warunkow udziału

w Poskl1o\\”aniu —jezełi wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego:

111.5) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ LUB I)OKUMENTÓ%% SKLAI)ANY CII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZA”IAWIA.IAC[GO W

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

I PKT I USTAWY PiP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciagłych również

wykoin”wanyeh, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania olcrt. ajezeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

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

zahiczenicm dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub st wykonywane

nillez) we. sporzadzonego zgodnie z yiłacznikieni nr S do SlWZ. Dowodwni

pot\\ icrdzajacymi c/y dostawy zostały w\konane wLIczycie sa: — relnencje budź inne

doku!ne]1ty wysIawone pr/cz podmiot. na rzecz którego dosta\\ były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych łub ciagłych sa wykonywane. Jezeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca ule jest wstanie uzyskać tych

dokumentów, Wykontwczi skiada oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych łub

chwłych nadał wykonywanych reFerencje budź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie flOW inny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiace mtd upływem terminu

sk adan iii o Ust.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIMACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh \„IOWA W ART. 25 UST.

I PKT 2 USTAWY PZP

IlE?) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) [11.6)

https:Uhzp.uip.goy.plłZl400PodgladOpubłikowancgo.aspx?id 57X 11211-61 a9-464f-... 20ł X-07-09
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O WrLI m LISI ZGWICflLĆ nLIstcpLIj ace OśWiildczenut i doL umen(y 1) wy pel iiony tbrmularz

otcrtowy sporządzony z wykorzystaiiiein WZOFLI sLinowIącego Załącznik nr do SIWZ 2)

oświadczenie o spełnieniu warunków udzialu w postypowaiuu — Zulącznik nr 2 3)

ośwuidczeiiie o braku podsta\ą do wykluczenia Zalaeznik nr 3 4) pełnomocnictwo do

reprezentowania wykonawcy. (J ile oFerte składa pel noiuoeni k 5) ŹohowhLyanie podmiotu

trzeciego jezeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iy.1) OPIS

Iy.I.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Iy.I.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Inionnaeja na temat wadium

Iy.l.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nic

N ale2.y podać in ormacfe na teiiia( Lidzielan ia zal iczck

IV.1.4) Wymaa się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lut) dołączenia do

ofert katalogów elektronicznch:

Nie

Dopuszczt sic złożenie olcrf w postuei katalogów elektronicznych lub dołacienia do okr(

katalogów elektronicinyeh

Nie

I niormaeje dodatkowe:

1V_1.5.) Wyniaga się złożenia oferty wariantowej:

I )opuszeza sic złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie olcrty wariantowej dopuszcza sic tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty

zasadniczej:

https:Yhzp.uzp.goy.pltZP400PodgladOpublikowanego.aspx!id 57811211 -61a9-464f-... 2018-07—09
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IV.1.6) Przewidywana liczb:, wykonawców, którzy zostaną zaproszeni (10 udzialu w

postępowaniu

(jntetuig (ĄLf;cuI/e:o;iy, Jić”:oć:ftic:ie 2 og/os:i”nhnn, c//ci/o konkuie;zey/ny, jnw/iwisflyo

!IZIU)H”clL yjiie)

I iczlxi wykonawcó\%

Przewidywana mini mai na I ezba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sic ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

In Ibrinaej e dodatko%4e:

Zamóx\ cnie obcimuje ustanowienie dy iiainicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której bcda zamieszczone dodaLkowe. iniorniacje dotycnice

dynamicznego systemu zakupów:

In lormaej e d )dut kowe:

W ramach umowy ramowej dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sic zlożciiic olcrt

w Ibrinie katalogó elektronicznych:

Przewiduje sic pobranie ze zhonych katalogów elektronicznych nlornwcji potrzebnych do

sporządzenia oi”ert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

hups hip.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowariego.aspx?id 57X 1121 1-hlaQ-464r-... 201 X-07-09
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IV.1 .8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przcprowa(Izcnie aukcji elektronicznej (pite?cu nn”u;cyzw:om”,

jnze?uPL flLić ifl/( JOl ?V, JWO( 71 1e/I J uIost”i 11W??) Nie

Należy podać adres stron ntcrnctowci. na kturcj aukcja bedzie nrowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości Iwdą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si (Igraniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podać. które inlbrmacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki b9dzie termin ich udostępnieniu:

[nFrniacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest prze dziany sposób postepo\kania w toku aukcji elektronicznej i jakie hida warunki.

na jakich wykonawcy buda mogli licytować (rnininmlne wysokości poLipień):

Iniormacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego. mzw iazań I specyHkacji

technicznych w zakresie polaczeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyl!kacji wykonawców w aukcj elektronicznej:

Intormace o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

(„Ms tn%allia:

Czy wykonawcy, którzy nie zloA”li nowych p stupicń. zostana zakwal [ikowani do

nastepnego ciapu:

Warunki zaniknięcia atmkcj i ciekŁ romiicznej

Iy.2) KRY1”UUA OCENY OFERT

Iy.2.1) Kryteria oceny ofert:

Iy.2.2) kryteria

K n”teria Iuh1ad1k

cena 70.00

Czas reakcji serw i sowej na opn)gramowanie30.00

https „/hzp.uzp.goy.pl!ZP400PodgbdOpubhikowanego.aspx?id 57811211—61 aY-464f-... 2018-07-09
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o któnj mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pip (przetarg

nieograniczony)

Nic

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

Iy.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które musza spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wswpnycb

bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać iniórmacje na temat etapów negocjacji (w tym liczby etapów):

In formacje dodatkowe

Iy.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub in formacja o sposobie uzyskania tego opisu:

I nlbrmacja o wysokości nagród dla wykonawców. klony podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawi li rozwiązania stanowiace podstawc do składania ofert. jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postepowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać iiibrmaej e na lemat etapow dialogu:

In formacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

https ibzp.uzp.goy .pl/ZP400PodgladOpublikowariego.aspx?td578 11211-61 aą—464f-... 201 8—07-09
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L Jeincuty opisu przedmiotu zamówienia delin i ujitce minimalne wy inagania, którym imisza

odpowiadać wszystkie olcrty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby otirt podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny oWri wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamnowien w

In lormacj C d( )d ut kowe:

Iy.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetcwej, na której hydzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identylikacji wykonawców w licytacji elektronicznej. w tym

wymagania techniczne urządzeń inibrmatyeznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minintilnych

wysokości postąpien:

In ibrmacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zlożyl i nowych postapień, zostaną zakwalifikowani do m]astpnegc)

etapu:

Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzmalu w licytacji elektronicznej:

[)at a: godzi na:

Termin otwarcia licytacji elektmn icznej

Termin i warunki zamnkniycia licytacji elektnmicznej

Istotne cl la stron postanowienia. które zostana wpn)wadzonc do teści zawiemallej umowy xy

sprawie zamnówien ia publicznego, albo ogólne waruu ki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

lutps:Mbzp.uzp.goy.pI/ZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx?id57Xll 211 6 I a9-464l-.. 201 X-07-09
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In lormacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

I”rzewi(lUjC się istotne zmiany postanowień zawartej umowy iy stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: lak

\ duży” wskazać zakres. uliwaktur /in! an oraz warLilik wpi mwadzcn ku ilu łan:

Dopuszczalnc znmuii\ umowy zostal) okresione wc \yzorzc U1iOW\

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iy.6.I) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufny ni „je:c/i c/otn:iU:

Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iy.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-20, godzina: 10:00.

Skrócenie lerminu składania wniosków. ze względu na pilna potrzebę udzielenia zEllilwieniu

(nrz.etarii nwouraniczon - przetarg ouraniczon negocjacje z ojłos/cliieiu):

\kskazać powod\

Jezyk lub języki. w jakich niont być sporzadnme o)c:iy lub yuiosk O (lOpUs/CzeIiiC do udzuilu

w pc)stypowanłu

Jzyk polski

Iy.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w damuli: 30 (od osL (ecznego terminu skladania

olert)

1\.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, iy

przypadku nieprzyznania środków poehodteych z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodIeającycli iw rotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa czionkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu ([ETA), które miały być przeznaczone

na słinansowanie calości lub części zamówienia: Nic

łVk.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

slużace „%Irnan%owaniu zamówień na badania naukowe liii) prace rozwojowe, które

https:Ihzp.uzp.goy.pl!LP400Podg1adOpub1ikowanego.aspx?id 57X1 21 l—61 aQ—4641-... 2018—07—09
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zamawiający zamierzal przeznaczyć na sfinansowanie calości lub części zani wieiiia, nic

zostały mu przyznane Nic

IV.6.ó) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

htips:!łbzp.uzp.goy.pI!2..P400Podg]adOpublikowanego.aspx?id=578 11211-61 a9-464f-... 20] X-07-09




