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Ogloszenie nr 632562—N—201 X z dnia 2018—10—05 L

Instytut 4lókiennictwa: Renowacja pokrycia (lachu l)Ud7flkfl pro(lukcyjnego Instytutu

Włókiennictwa iy Łodzi przy ul. Briezińskiej l/3

OGŁOSZENIE O ZMIÓWIENIU - Roboty budowlane

Zaniicszczanie ogloszenia: Zamieszczanie ohowiazkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskk;j

Me

Nazwa projektu lub programu

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

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowaly zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób l)ędacYcil

czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2.y podać minimalny procentowy wskziinik zatrudnienia osób należacyeli do jednej lub wiecej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy l”zp, nie mniejszy niż 30%, oso! zttrudnionych

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

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

N je

I”ostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający )o%yierzyUpolYieI7yli

przepn)wadzen je postępowania

N je

htips:. bzp.uip.ww.pl/ZlM00PodgladOpublikowancgo.aspx.”id a I elU I X-Xc35-13d6-... 01 X-10-05
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Informacje na tein at 1od ni iotu klóreni U zaiii awiający pon ierzy l/powierzyli prowadzenie

1)08 ępowa U

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nic

iczeli tak. milczy wy nhieI]Lć zanta%hiiących. krórzy wspólnie przcprowadząji pUsLll()wanie

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identy li kacyjne oraz osoby do kontaktów wraz.

z danymi do kontaktów;

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z z:imawiaj.”eymi z innych państw

ezlonkowskieb Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zaniawiającymi z innych

państw czionkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: lnNt\ (UL Wlókienruewu. krajow\ numer identyflkuc\jny 000050239.

ul. flrzeyiuska S 15 . 92—103 lód.?, woj. lódzkie. państwo Polska. lei. +48426163103. e—mail

mpiotrowskaiiw.lodz.pl, kiks +48426792638.

Adres strony internetowej (URL): www.iw.lodz.pl

Adres protilu nabywcy:

Adres stron) internetc)\ej pod któnm można uzyskać dostep do narzedy.i I urzadzen lub

Iornmlow plików, które nie są ogólnie dostypne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: inny (proszy określić):

lnst\ tut l1adawc?\

1.3) WSPÓLNE UDZII:LANII•: ZAMÓWIENIA (jetcfl don”ca9:

l dziul obowiazków miedzy zailtLwiajaeyllli w przypadku wspótneo przt11rowlzLi1 in

P5tYP\yuiI. W tyiri przypttlk U wsj)( liwuo przepr wad/ani postepowaiua Z

zalna\yJa)acy nil z innych pwt”.tW członkowskich Unii I Lironejskiej (któr\ Z za:uat\ iajacycii

jest odpou tedzailny za prz.cpro\yIIdz.ente posten(nyania. cz\ i W jakim zakresie za

przeprowadzenie poswpowama odpowiadaja pozos1ili zaniawiajacy, czy zamówienie

bydzie udzielane przez K żdego z zamaw iajacych indywidualnie, czy ziiinówienie zostanie

hupsJ hzp.uzp.goy.pl/LP400PodgladOpubiskouanego.aspx?id=alcP)1 I 8—8c35-13d6—... 201 8—1 0-OS
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udzielone W IITUCFIIU i II I7.CCZ poyt)SLilIych yiIml\%lujacycll):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nicogniniczony, pelny i I)ezpośrcdni dostęp (10 dokumentów z I)05t4!I)OWania PIOŻIIU

uzyskać pod adresem (tJ 1(L)

Lik

www.iw.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona bę(Izie 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 udzialu w postypowaniu należy przesy lać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

limy sposób:

Wymagane jest przelanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu 1%

postępowaniu w lilii)” siosob

lak

Inny s po sob

Pisemnie zgodnie z rozdztalem X (10 SIWY

hups: lhyp.uzp.goy.pl ZP400PodgladOpublikowanego.aspx”?id- al citU I 8-Xc35-1.3d6-... 201 -1 O-05
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Instytut Wiókiwinietwa. ul. [irzezińska 5/I 5. 92— I 03 Lódź

komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nic Sa ogólnie dostępiie

\ k

Nieograniczony, pełny. hezporcdni i bezpłatny dostep do ty cli iiarzcdzi mo/na uzyskać pod

adresem: ([JRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja pokrycia dachu budynku

produkcyjnego Instytutu Wlókiennictwa w Lodzi p”” nI. Hrzezińskiej 1/3

Numer referencyjny: KF1ZP-236-3218

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nic

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty btIdo\\ Ltiie

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielotie jest na cieści:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można skiadać w

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

ceeści:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamów jenie

jednemu wykonawcy:

https:; bip.uip.goy.pl/LP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id alcł) II 8-8c35-43d6-.., 2018-10-OS
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11.4) Krótki opis przedniiotu zamówienia (UW/kose. cihićy. i0tlC1/ / i/osę dostcni”, zishi /7//J

mboi hiubnthz,;icli lid) oknMh”nw :upo/rze/unlu;nci / 1ty/ncaĘuń ) a iy przypadku partnerstwa

innowacyjnego — określenie zapotrzel>owania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: I . Przedmiotem zamówienw jest renowacja cześci dachu o ierzehiu ok 2600

in2 papą tenuozgrzewalnu oraz koi””t ściekO\ych W ohiebic remontowanej powierzcli dachu.

Wykonawca W kosztorysie otcrtowym sporządzonyni na podstawie zuk!czonych do 8! WZ

piZeClmiarów, poda niizwy. typu i pantme(ró\y technicznych papy. Wszelkie nazwy wiasne,

\Vskazune marki. nazwy lroducenLi. znaki lowarowc. patenty. pochodzenie. produktow

naterialó\k przywolane w Dokuinenticji Projektowej oraz w Specylikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robót fludowalnych /unówienia siwa ustaleniu pożadancuo standardu

wykonania i okreśicniu wlaściwości i wyniogok technicznych zaio2onych w dokumcnwcji

technicznej. Dopuszcza się urządzenia i materialy równoważne rozumiane jako

urządzenia!materialy wykonane przez dowolnych produccnlow przy zachowaniu identycznych

lub lepsych panunetrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z

reszta urządzeń pod warunkiem, iż spełniaja one te same właściwości techniczne oraz na etapie

reaLizacji uyyskaia akcejMacje Zarnawiajaceeo. 7.aieca sic, aby Wykonawca dokonał wi

lokalnej. \\izja lokal na przepn)wadzol]a jest na koszt własny \\\„koIlm\yey Wi/ji należy

dokonać w ohecnośc pracownika Instytutu \\ lókicnuictwa \\ Łodzi. uodzinach ś.00—14.00.

po uprzednim umówieniu telelbnic,”nyni (42) 61 63 285. Wuja lokalna możliwa jest \\ dniach

I .1 0 — I 2.1 0.201 $r. Wy konawca udzieli waruneji na robol\ dekarskie na (>kres nie krótszy niż

60 miesiccy oraz na papy 120 miesWey. liczony od dnia odbioru końcowego.

11.5) Ciówny kod UW: 45260000-7

Dodatkowe kody UW:

Ekod CPV

12l0-

11.6) Całkowita wartość zainiówienia (/cd/ :tzmc/uuo/u( / „Oc kiju iJiJonmn/ „ U WOIOyu!

:amoww;m/)

htlps:t”bzp.uzp.uoy.pl il”400Podgladopublikowanego.aspx.”id i I cP)1 I X-8c35-43d6-... 2018-10-05
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Wurtośe bez y,\ Y:

\k”u(utu:

(n „;r:i”pai/ku ui;ióu „cu,,oui.zh lub di”uwuw:m”iu 4ev/c/uzi :ukzqu5ii” cuczuzkoiicz

ilA onthr nuiksynuibut iicziioŚc II” cci/inz uknsic oboiiuo n”uiiiu zuizmtt” IL1I1UflI”ĆJ bib

dvi łamiico sex/c mu :akupń it”)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zaniówień, o któr eh mowa w art. 67 ust. I pkt 6 I 7

lub iy art. 131 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu. wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostnnq udzielone

zamowienia, o których mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pki 3 ustawy Pzp:

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

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

miesh)cach: lub tiulach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-15

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zaniawiajacy nie okrela warunku w w\%. zakresie

Iniórmacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca speŁni \%arunek jeżeli wykaże, że posiada uhezpieezenie

od ()tIl]O\Je(l/”iŁi1i1Ośei cyflilnej W zUkresie Pflfl%LldzOnLj dzialalnośei !wiuzanej Z

nrzedmiotem nlnwwienia na sume L\waI1c\jl1a nie lilniLiszu niż 100 000.00 ii

I niormaeje dodutkowe

111.1.3) Zdolność techniczna liii) zawodowa

htlps:L h;p.uyp.Ęoy.pl/ZP400PodgladOpuNikowanego.uspx”id ni cP)1 I 8—8c35—13d6—... 2W X—l O—05
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Określenie %yLirunkó : Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze l)05i[Cla

dowutdczenic ty przedmiocie zamówienIa. tj.. je1eli wykonawca wykaże, ze w okresie

ustal nich 5 lat przed upływem terminu sklutkmia ol cr1 ( a jezel i okres prowadzenia

dziaJulnoci jest króts7y — W tym okresie). wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasidaini

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończ\ co Iajml1ej dwie roboty dekarskie o wartosci

imnimuin 50 000j)0 zI brutto kaidu:

Zaniawiajacy wymaga od wykoiniwców \tskazania w okrcie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postepowaniu imion i naz\% isk osób wykonujacych ezyniu)ci

przy” realinLcj I zamówienia wraz z inomitcju O kwali likacjach zawodowy cli lub

doświadczeniu tych osób: Nie

In formacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

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

ustawy Pzp Nie Zamawiajucy przewiduje nastcpujiee Liikultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLECA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodlcganiu wykluczeniu oraz. spełnianiu flarunkOW iidzialii w

j) 05 t%I)O%%” ali i U

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

lutps:(hip.uzp.goy.pl,ZP100PodgladOpublikowuiiego.aspx?id alet)I I 8—8c35—43d6—... 20 IX—IQ—05
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111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW „ SKŁADANYCh PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACE(;O W

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

I PICI” 3 USTAWY PZP:

I . ( )dpis z wlaściwego rcestru lub z centralnei ewidencji i inłbrmacji o działalności

gospodarczeJ, jezeli odrcbne przepis% wyniutj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwerdzenia braku podstaw do wy kluczenia na podstawie o art. 24 ust. S pkt I ustawy

I”ZP. Jeżeli wykonawca ma siedziby lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczy pospolitej Polskiej. zamias( dokLlmenw, o którym mowa w pkt .1. sklada dokument

kb dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

potwierdzuce odpowiednio. że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadłości,

wystaw ony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed uply\4em terminu składania okh Jeżeli w

kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju. w którym wykonawca ma siedziby lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu. o którym mowa w pkt 1, zastepuje sieje

dokumentem zawierąjaeym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby

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

mial dotyczyć, złożone przed nutariuszem tub przed organem sadow\ ni. adnunistracjnym

albo orwineni samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlaheiwym ze wzglcdu na

siedziby lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin

okresłony pO) żej stosuje się. 2. Dokumentów doły czacych podmiotu trzeciego. w celu

wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wy kluczenia oraz spełnienia. w zakresie. w

jakim wykonawca powoluje sic na je O zasoby. warunków udyału w potepowaniu — jeżeli

wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.JACEGO W

CELU POTWII” RDZE NIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCII MOWA W ART. 25 UST.

I PKT I USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UI)ZIALU W

POSFĘ PO WAN I U

1. W\ kaz robot budow an\ eli wyklman\ch nie wcześniej nit w okresie ostatnich S lat irzed

uplywem terminu skhtdania ofert. a jeżeli okres O\\ adzenia dzialtLhiwśe i jest k rotszy — W

tym okresie. wraz z pod niem ich rodzaj LI, wartości, daty, tu ej sca wykonania i podmiotów,

hups: bzp.uip.goy.plZP4O0PodgladOpuhlikowanego.aspx”.”id”alcl)l J X—8c35—43d6—.,. 201 X—1 0—05
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in rzecz których roboty W zostały W) konane z nilnczenieni dowodów okreslajiey cli czy te

roboty btidowliine zosmły wykonane należycie. w szczególnosci inlbrmneji O tym czy

roboty zostały \yykonane zgodnie z przepisami prawa budo\% lanego I prawidłowo

ukończone. \\„ykiy. nalezy spomiclzić zgodnie z wzorem stunowiacyiii Załacznik Nr S do

SIWZ. I)owodniii potu crdzajicym czy roboty zostały wykonane nalez cie Sa ieICrei]cje

budź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kk rego roboty budowlane by Iv

wykoIIy\nne a ezrli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — inne dokumenty. 2. dokument potwierdzajuey,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej

działalności zwiazanej z przedmiotem zainówienia na sumy gwarancyjna 100 000,00 zł.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW S[LFKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLAI)ANYCII PRZEZ

WYKON.4WCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.IACECO 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)

O[rta musi zawierać naswpuj cc oswiaduzenia i dokumenty: ) wypełniony lormularz

oieitoWy sporzudzony z wykorzystaniem wioru stanowiącego Załacznik nr I (10 SIWY 2)

wypełnione kosztorysy olcrtowe zgodme z przedmiarem robót. z podaniem nazwy, typu i

parwnetrów technicznych pokrycia dachu 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

w postepowaniu — Załącznik nr 2 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zalacznik nr 3 5) pelnomociuctwo (10 reprezentowania wykonawcy, <I ile olerte sklada

pełnomocnik 6) zoho kizanie podmiotu trzeciego jeżeli wykoiiawca polega na zasobach

lub sytuacji podin 10111 trzeciego

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iy.1) OPIS

Iy.l .1) Tryb udzielenia zamówienia: l”rzetar1 Ii eo raniczony

IV. 1.2) Zainawiajcy żąda wniesienia wadiuni:

Nie

In I )rmacj a ia lei nut wad I [U li

htips:” hip.uzp.goy.plilP400PodgladOpublikowanego.aspx.”id alcHl I X—Xc35—43d6—... 201 X—10—05
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IY.1 .3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nk

N :ilczy podać iii ibriTweje na temat utlzielanul zaliczek

I. I .4) Wyniaa się zlożen ia ofert w postaci luttahów ciekli-Oli icznych (Ul) dołączenia do

ofert l(ataIoów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sic zlożenie O krt postaci katalogów elektronicznych lub dolaczenia do ofert

katalogów elekt runicznych:

Nic

lnlbrmacjc dodatkowe:

IV.l.5j Wymaga się złożenia oferty w;iriantowc:

Nie

Dopuszcit się zloźeme uleny wariantowej

Zlo2enic oflrty wariantowe dopuzcza sic i Iko zjednoczesn\ ni złożenIem 01cr;)

zasadniczej:

Iy.1.6) Przewidywana liczba nykonawców, którzy zostaną zaproszeni tło udzialu w

postępowaniu

(;n-:e/cIJ- o: !VflU.OI73Ą I1LO(7(U/( Z oglos:enunz, dialog ko;zkzirc;zcyjm jhIIim”rs/WO

inh1Oi4”CWy/flC)

Liczba w ykoiiawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawcuw

Mak yina1 im I iczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Iy.1.7) Informacje na temat Ufl1OW rafiowej lub tIyn;,iiiicznei, systemu zakupów:

Umowa niniuwu hydzie zawarta:

https: ś”hzp.uzp.coy.pL/l”ąOOPodgladOpublikowaneuu.aspx.”id a lcl)J J 8-$c35-43d6-.. 018-J0-0S
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Czy przeyicluie sic ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Prewidzhma maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

In tormacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której bydq zamieszczone dodatkowe intormacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sic zlożenie okrt

w fbnnie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze zlożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofl2rt w ramach umowy ramowej/dynamicznego syslemu zakupów:

Iy.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (ncehug nieognmiczony

pce/arg ognmntony, negocjacje og/osz(”nicm) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja hcdzie pnn4adzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy p dać. które iniorinacje zostaną udostcpn one wykonawcom w trakcie auk ej i

elektronicznej oraz jaki hcdzie termin ich udoswpnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sl)os(l1 postcpowuUa w toku aukcji elektronicznej jakie będą warunki -

https://bzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx.”id=al ei91 I S-8e35-43d0-... 201 X-1 0-05
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na jakich wykonawcy liedą mogli Cytować ( minimalne wysokości postpieii ):

In lórmacje dotyczace wyhorzystV u anego sprzctu ciek (Fonicznego. lozWuizan P3 likacji

technicznych w zakresie polączeń:

Wymaganiu dotycnicc rejestracji i idcntyflkucj i wykonawców w aukcji elektronicznej:

I nlorinacje o liczbie etapow aukcji elektron czncj i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy. którzy nie zlo2.yli nowych postĄpień. zostana zakwali likowani do

nastepnego etapu:

Warunki zamknieciu aukcji elektronicznej

Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iy.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena I 00,00

IY.2.3) Zastosowanie procedury, o której niowa W art. 23aa ust. I utawy Pzp (przetarg

I e( Lfl e/ony)

Nie

Iy.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

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

Minimalne %%ymagania. które musza spelniać wszystkie okrty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstypnych

bez. przeprowadzenia negocjacji

Przcwdziaiiy jest podzial negocjacji na etapy \\ celu ocranicźenia liczby okrt:

\ależy podać n [brinacje na temat etapów negocjacji ( u lym I czbc etapów ):

In lomi acj e dodatkowe

hupsuthzp.uzp.go\ .pldlMo0PodgladOpublikowancgo.aspx?kL al ct1) Ii $-%e35—43d6-.., 2018—IQ—05
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyj UC()

Opis potrzeb i wym;wań zamawiajaceio lub inlbrmacja o sposobie uzyskania tego opisu:

I nlonnacja o wysokości nagród dla wykonawców. którzy i)t)dcZt5 dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi qzan a stanowiace podstawy do sk adai hi o cit. J eżel zimaw iajuey

przc\yidąje nagrody

Wstepny Ilarmonogramn posiepowania:

Podział dialogu na ciapy %% celu ograniczenia liczby r(rzwwzań:

Nalezy podać inionnacje na lemuat eL p)\y diaLogu:

Iniormacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

I „lememy opisu przedmiotu zamo ieniEi deflniujace minimulmw wynia tnma. ktorym H1USM

odpowiadać wszystkie uleny;

I „odział negocjacji na etn py w cel tł ogntiuczeni ti liczby o leni podlegajucyeh negocjacjom

poprzez zastosowame kryteriów oceny ulen wskazanych w spccylikacji istotnych warunków.

In I ri nacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której hedzie prowadzona licytacja elektnmic,mma:

Adres strony inlernchfl\ ej, na której em (los! im1) opis przedmn motu jamn wi enia W li cytacji

elektronicznej

Wymagania dotyczuce rejestracji i identyhkacji wykonawców w licytacji elektronicznej. w tym

wymagania technicziw urzadzeń nlormatycznych:

htlps: „łwp.uip.goy.pI/Lł”400PoclgladOpuhlikowanego.aspx?id=alcP)I X-Xe35-43de-... Ol X-1 O-05
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Sposób postepo\\ulia w toku licyt:Lcji elektronicznej. w”m okrcslenie miiiimalnych

wysokości posL piet:

I nlormacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich tną ania:

is I 11% un ja:

Wy koi iawcy, kwizy ic 7 bzy i iowych postąp ciĘ zastana zak wali Likowan do liastepnego

Termin skladania wnioskó o dopuszczenie do udzialii w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron posL nowicnia. które zastana wprowadzone do treści zaxąicrancj umowy w

sprawie zamówieina publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania doty czące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

lal orm icj e dodatkowe:

Iy.5) ZMIANA UMOWY

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: [ak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wpwąadzenia „mi:m:

Dopuszczalne zmiany unmwy zostały ziwarte we wzorze tinmwy zalacznik nr 7 do SIWZ

Iy.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

lV.6.l) Sposób udostępniania informacji o chanikterze poufnym (/e±eJ/ ck)ycy):

Srodki sIuź!ce ocli ronie informacji o chan kterze poufnym

IY.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o (loI)useczenie do udzialu w postcpowaniu:

Data: 201 8—1 0—23, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu skladania wniosków. ze wzglydu na pilna pot rzebc udzielenia zamówienia

https:; bzp.uzp.wiy.pl ZP400Podgladopublikouanego.aspx?id: uJel)l I 8—8c3S—ąJdb—... 2018—10—05
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przetarg nieograniczony, przetarg ograiiiczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazać powody:

Jczyk lub jyzyki, wjakieh inoga być sporztdzane oFerty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

W postąpowalliLi

Jczyk polski

Iy.6.3) Termin związania ofertq: do: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składaniu

oFert)

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

przypadku nieprLyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

nicpodkgająeych zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

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

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

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

służące sfinansowaniu zamówień na ładania naukowe łub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości łub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane Nie

Iy.bk) łnformacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

hups://bzp.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id a I c[91 I X-Xc35-43d6-... 2018-lO-05




