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Ogłoszenie nr 636782—N—2018 z dnia 20! 8—l 0—1 6 r.

Instytut Włókiennictwa: Modernizacja pomieszczeń nr 02 i 4)11 adaptowaiiycb dla potrzeb

zakładu BiM w ramach tematu BZM 27(11 „lnnowacyjne wlókiennichyo 2020+” w

zakładzie przy ul. (;dańskiej 118 w Łodzi

OGŁO8ZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiazkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu łub programu

Projekt wspóHinansowany w ramach Dzialania I. 1 łhidania. rozwój i komercjalizacja wiedzy””,

Regionalnego Programu Województwa I odzkiego 2014—2020. Umowa nr RI”LD.O I .01 .00—ID—

0002:17—00 T\ tul projektu: ..[nnowacjne Wlókieimictwo 2020t

o zamówienie moga ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonaw cy,

których dzialałność, lub działalność ich w odrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać nlini!nałny pr eentoxyy \yskaźnik zatrudnienia osob nałeżacyełi do jednej lub ieecj

kategorii. o których nmwa \ art. 22 usł 2 ustawy Pzp. nie mniejszy niż. 30%. osob „atnidntonych

IFZC/ zakłady pracy chioiiionej łub \\\ koiiawcow albo ich jednostki ( „)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przepn)wadza centralny r;inlawiający

Nie

bttps:Ułzp.uzp.gy.pł/ZP4OOPodgLadOpublikowanego.aspxYidóOecee37- lXł c-4h95-... 20 8-1 0-16
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Post CI)owa 11W przei rowadza pod ni jot, kto remu zaniawiaj ey j)OW ierzyl/pow ierzy Ii

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiąjey powierzyl/powierzyli prowadzenie

)ostępowania:

Postępowanie jest pizepioyadzaiie wsl)ól nie przez zaiiiawi;ijąeyel

Nie

.Jezeli tak, należy wymienić zamawiąjacych, którzy wspolnie przeprowadzaja postypowanie

oraz podLić adresy ich siedzib, krajowe numery ideutylikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz

z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw czlonkowskieh Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Wokiennictwa. krajowy numer identyiikacyjin” 000050239.

ni. Brzezińska Sfl S 92—103 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska. tel. 484261 63 1 03, e—mail

mpiotrowskaiw.Iodz.pl. luks +48426792638.

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

Ad rus profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostQp do narzedzi i urządzeń lub

lormato\4 plików, które. nie Są ogolnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: [niw (proszQ okresitu):

I nsty WŁ I ktdawcz3

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli (loryrzt):

I odziaI obowiuzkow miedzy zamawiaj ac ni w przypadku spól nego przeproWadzania

posWpowania, W tym W przypadku wspólnego przeprow adzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich ni I .uropejsk lej (który z zamawiajucych

https „:b”zp.uzp.goy.plłiP400PodgladOpuhhkowanego.aspx?id bOecce37—l %lc—4b95—... 201810—16
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jest ()d1]OWiedZiŁtIfl3 za przepi adzenie poskpuwinizt. czy i wjakiin zakresie za

przeprowadzenie poskpowania odpowiadaja pozostali zLIn1aWIUJiCy, czy zamówienie

hydzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie czy zamowienie zostanie

udz cl me w im ien u i na rzecz pozosia iych zainawi aj)cych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z 1) stępowania można

uzyskać pod adreseni (URL)

Tak

www.iw.Iodz.pł

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

I ak

www.i\%.lodz.pI

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Oferty lub wnioski o dopuszczenie (in udziału iy postępowaniu należy przesyIać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie tło udzialu w

postępowaniu w inny sposób:

\ ie

limy tos(l):

Wymagane jest przesianie ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposói):

Tak

https://hzpuzp.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id—ńOeccc37- lxi e-4h95-... 2018-10-16
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I nity sposób:

Pisemnie. zgodnie z rozdziulem X SIWZ

Adres:

I ntytut Włókiennictwu, W. Srzezińsku S/I 5. 92— I 03 Łódź

komunika ej a elektroniczna wy ni aga ho rzy stan ja z narzędzi i tj rzdań lub format ów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony. peiny. bezpośrednt I bezpłatny dostyp do tych nurzedzi nw2na uiyskuć pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń nr 02 i

Oli adaptowanych dla potrzeb zakładu I ZM w ramach tematu BZM 2701 J nnowacyjne

włókiennictwo 2020 „ w zakładzie ni. Gdańskiej 118 w Łodzi

Numer referencyjny: KF/Zl”-236-33”I 8

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

11.3) informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zaiiiówicnie podzielone jet na c!esei

Nie

Oferty lub 1% nioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można skłatbić w

odniesieniu do:

Zanlawiaj4cy zastrzega sobie prawo tło udzielenia ł;!cznie następujech części lub nip

części:

Waksymałna liczba części zamón lenia, na które może zostać udzielone zamówienie

bttps:bzp.uzp.goy.pl!LP400Podg]adOpuhlikowancgo.aspx!id óOecce37—1 81 e—4b95—... 2018—10—16



Strona z 15

jut] neni U wykonawcy:

II .1) Krótki opis przed in lotu za mówieni;, (u/c/kość, :aki”t”s. nn huf / i/o,ć dosiuii”, i,s/iy liii,

i”fl/lfl/ J;iidiii/wzy Ii h//J ciki „ś/ciz/c :upolcc/n)u tutki / in „nuzguń ) a W pr7y pad ku partnerstwa

ilinowacyjnego — określen je zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usiugę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamowienia sa roboty” budowlane, instalacyjne woiL—kan. I

wentylacji rawihIc mej. oraz roboty instalacyjne elektryczne XV pomieszczeniach 02 i Oli

dawnej dziewiarni \% zakladzie przy tu. Gdańskiej 118 w Łodzi. Wykonawca w kosztorysie

OrtUwym sporządzonym na podstawie załączonych do SIWZ przedmiaró%, poda nazwy, typu

i parametrów technicznych urządzeń i materiałów. Wszelkie nazwy własne. Wskazane marki,

nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, produktów i materiałów przywołane

w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Budowalnyeh zamówieniu służą ustaleniu pozadanego standardu wykonania i określeniu

wlaściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza sic

tLrzadzenia i materiały rownowa7ne rozumiane jako tIrz,ad”zeluwmatertat\ y konane piz

dowohnch producenww pIy zachowaniu identycznych łub lepszych parametrów

techniczun eb I walorow wy tkow\ ch oraz w pelni kompatybilnych z reszta ur,ndzen pod

warunkiem. iż spelniaja one te saiie właściwości techniczne onr” na elapw real izucji uzy5kaja

akceptacje L Inawiajaccao. Zaleca sic, aby” Wykonawca dokorril wzj I lokalnej. Wizja lokalna

przeprowadzona jest na koszt wlasny Wykonawcy. Wiiji należy (lokonac XX obecności

pracownika Instytutu Wlókiennictwa w Lodzi, w godzinach 8.00—14.00. po uprzednim

umówieniu telełbnieznyin (42) 61 63 285. Wizja lokalna możliwajest w dniach 23.10

—24.10.201 8r. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne na okres nie

krótszy niż 36 miesieey, liczony od dnia odbioru końcowego.

11.5) (;lóiyny kod UlW: 45400000—

I)odatkowe kody UlW:

Kod CI”V

45311000-0

453 30000-t1

https:Mbzp.uzp.goy.p1/ZP40OPodg1adOpub1ikowaricgo.aspx?id60eece37-1 81 e-ąhqS-... 201 8-1 0-16
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453 20000—6

11.6) Calkowita waijość zamówienia (/c±c// :cmun y/cr/ćwy pot/ci/c mJoimucjc” o ii”cutośc/

zomo iy/cizicO:

Wartość buz VAl:

VValitta:

(ii” rzypudkzi umów raniowych bib dyncuuwzncgo syylcmu zukiipóit” — szaciiiikoit”ći

ca/kou”iIa „nczksy;;za/;ici ycuość )I” tflhfl/ okresie oboll”/1Cy11”tulhi l/i//UHl” ra,umyt”j lub

dynani/czizego wsleimm z tA upow)

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

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

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pz”:

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

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

miesiucaeb: Lid, dniach:

Lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018—12—21

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia (10 prowadzenia określonej dzialalności

zawodowej, o ile wyniki to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zunmwiajucy nie okrcsla warunku w Ww. zakresie

I ni ormacj e d )dat kowe

111.1.2) Sytuacja hnansowa lub ekonomiczna

httpsi/hzp.uzp,goy.pl/ZP400PodgladOpuhlikowanego.aspx?id 60cccu37-1 81 u-4b95-... 201 S—l 0-16
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Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie

od odpowiedzialności C3 wilnej w zakresie prowadzonej działalności zwiazanej z

przedmiotem zamówienia na sume gwarancyj na nie niniejsza niż 40 000.00 zł.

In orniacje dodał kowe

111.1 .3) Zdolność lech niezna liii) zawodowa

0”aeślenie warunków: W ko!]a\\ea spehii warunek jeżelI wykaze. ze posiadła

doświadczenie w przedmiocie zamowienia. tj.. jeztli wykonawca wykaze. ze w okres:e

ostatnich S ka przed upływem terminu skhidania olcrt (a jezeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy — w h m okresie). wykonał w sposob nałezyty. zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidlowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o wartości

minimum 30 00(h00 zł brutto każda;

Zaniawiający wymaga od wykonawców wskazania w okreje lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w post%powaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy realizacji zamówienia wraz z intormacj o kwalilikaejach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Nie

In Iormacj e dodał k w%”e:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. I ustaw3 Pzp

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

ustawy Pzp \ie Zainawiajacy przew kluje nastepuiaee lhkultatywnc p dstauy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKLAI)ANYCII PRZEZ %%YKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERI)ZENIA, ŻE Nil PODLEGA ON WY KLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKC.I1

litłps:Uhzp.uzp.goy.pWZP40OPodg1adOpubhkowanego.aspx?id”60ecce37-1 Kl e-4b)5-... 2018-1 0-l 6
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Oświadczeiiie O niepo(lIeaniu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków U(lziaIU w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie O spelnianiu kryteriów selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ LUB I)OKUMEN”FÓW „ SKŁADANYCh PRZEZ

WYKONAWCĘ W I”OSTĘIOWAN(U NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

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

I PKT 3 USTAWY PZP:

I . Odpis z laściwego rejestru tub z eeniralncj ewidencji i Ifl lormacj i O dzialalności

gospodarczej. jeżeli odrcbne przepisy wylnLigaą wpisu do rejesiru lub ewidencji. w celu

polwierdzenia braku podstaw do w) kluczenia na podstawie o art. 24 ust. S pkt I ustawy

IV.!” .Jezeli wykonawca ma siedzibe lut) miejsce znmieszkmia poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. zanilast dokumentu, o którym mowa w pk( I skiada dokument

lub dokuiiien(y wystawione w kraju, w którym ma siedziby lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, Że flie Otttt() Jego likwidacji ani nie ogtoszuno upzidlości.

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania otcrt. Jeżeli w

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

miejsce zamieszkania, nie wydaje sic dokumentu, o którym mowa w pkt zastepuje sic je

doktiinentem zawierajacyin odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wska2-aniem osoby

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji. lub oswiadczcn ie osoby. k Iowj dok uinent

mial doty czyć. złożone przed notanuszem lub przed organem sądowym. ndiniiiisinicyjnym

albo oreanem sumorzadu zawodowego lub .ospodarczego wIaściw ym ze w zgledu na

siedzibe lub miejsce zamieszkania W\ konawcy lub iniejce zamieszkania tej osoby. Termin

okrelony pow\żej stosuje sic. I Dokumentów dotyczacych podmiotu Ir/ecieuo. w celu

wykazania tiraku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz speinieilia. w zakresie. w

jakim wykonawca O\\ olue si Wl eo zasoby. \yaflhilt\OW udzialu W p tepoWimUti — jeżeli

w kontwca polega mUL zasobach podmiotu trzeciego

111.5) WYKAZ OŚWIAI)CZLŃ LIR l)OKU MENTÓW SKlAl)ANYCIl PRZEZ

W\KONAWCE W POSTErOWANa: NA WEZWANIE ZAMAWIA.IACE(;O w

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

I PKT I I. STAWY PZP

https;Mbzp.uzp.goy.pl!ZP40OPodgladOpub1ikowanego.aspx?id--60ecce37-18 I e—4h45-... 201 X—10-16
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111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W

POSTĘPOWANIU:

1 . Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż W okresie ostatnich 5 lat przed

upłyt cm terminu sklad mm olert.u jeżeli Okres prowadzenia dzuilolnosci jest krótszy — w

tym okresie. wraz z podaniem ich rodzaju. wiirtosei. daty. miejsca wykonania i podmiotow.

na rzecz który cli roboty te zosLtly wykonane z zaLiczeniem doWodów określajacych czy te

roboty budowlane zostały wykonane należycie. w szczególności iniormacji o tym czy

roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo

ukończone. Wykaz należy sporzndzić zgodnie z wzorem stanowiacym Zalacznik Nr S do

SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane nałezycie sa rekrencje

hadź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane. ajcżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym chanikterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać łych dokumentów — inne dokumenty. 2. Dokument

potwierdzajacy. że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie

prowadzonej działalności zwhizanej z przedmiotem zamówienia na sumy gwarancyjna 40

000.00 zi.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB I)OKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W IOSTĘPOWAN1U NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCII N”IOWA W ART. 25 UST.

I PKT 2 USTAWY PZl”

111.7) INNE DOKflIENTY Nil.: WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

Okrta musi zawierać nastepująee oświadczenia i dokumenty: I ) wypelniony Ibrmularz

olertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Zalqeznik nr I do SIWZ; 2)

wypełniony kosztons oIcrtow zeodnie z przedmiarem robót: 3) oswiadczente o spelnieniu

warunków udzialu W postepowaniu — Zalacznik nr 2: 4) oswiadczenie o braku podstaw do

wykluczenia Zalaczn i k nr 3: 5) pc Inomoen ictwo do reprezentowania wykonawcy. o ile

oicrty sklada pel nonmcn i k : 6) z( )b( )włi!zanie podnu otti trzeciego — jeże i wy kona\; ca po1 ega

na zasobach lub sYtuacji pod mol LI trzeciego

SEKCJA IV: PROCEDURA

hups: /hzp.uzp.goy.pl/iF4OOPodgladOpubhkowanego.aspx?id60ecce37- 181 e-4h95-... 20? 8-10- Ib
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Iy.l) OPIS

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: I „rzetarg nieoL.ntniCz()ny

I V. 1.2) Zaniawiaj;jcy ż4da W 11 ICSICfl ia wad iuni

Nic

lntbr;iiicjn nn temut %adium

I V. 1.3) PrzewidUje się Udzielenie zaliczek na poczet wykonaii hi zamówien hi:

Nie

T\ależy podać inFormacje na wmnt udzielania zaliczek:

Iy.I.4) Wy maga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolączenia (14)

ofert katalogów elektronicznych:

Nic

Dopuszczą sic zlozenic ulen w postaci katalogów elektronic,nych lub dobtcicnia (10 okrt

kaLtlogó elektronicznych:

Nic

In tormacje dodakowc:

łV. 1.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej:

N je

l)opusicia 51L /h)ŻcUIC cilcrty yarhLiltoiAci

Nic

Lloż.cnie uleny wariantowej dopusztia SIC 1% ILu zjcdlmcy.csn\ In iluzcnicm uleMy

n isad ni czcj

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy ;os(an zaproszeni tło udzialu w

posłęl)owaniu

(n:c/wg ogrcznwzo;n;, ;;LgocjLu/L Z /u,b ktn?% tUi IN yjI?), /h II(JWJS(11fl

mim Wć (L tli PC)

Liczba wykonuwcó\

Przewidywana minimalna liczba wykoiiawcow

Nb W sy” mai a liczba wy koi tXy cow
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Kryteria selekcji wy konuwców:

IV. 1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub (iynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa bedzie zawarta

Czy przewkluje sie ogruniezenic liczby ticzesuiików umow rLniowei:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

In lormucje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której bcda zamieszczone dodatkowe iniormacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe;

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszeza sic y.lożenie okn

w formie katalogów elektnrniczuyeh:

Przewiduje sic pobranie ze zlozon% ub katalogów elek(roniczn\ eh in Iormacj i potrzebnych do

sporzudzciiia otert w ramach umoy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pr:etarg nnognuncoiw

jntc/urg ogrwzk:oizy, iWgoc/tu je ng/wce;zwm) Nie

Należy podać adres stn)ny internetowej, na której aukcja bydzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, któch wartości Iięd przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikajjce z opisu

przedmiotu zamówienia:

https://hzp.uzp.goy.pl/ZP400PodgIadOpub1ikowaricgo.aspx?id-60eeee37-1 $ e-4h95-... 2018-10-16
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Nie

Nalezy podać. kkre inlbrnmeje zostaną udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki btdzie termin ich udostenienia:

lnlbrmacjc dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

laki jest przewidziany sposób postepowaiua w toku aukcji elektronicznej i jakie buda warunki,

Iia jakich wykonawcy bedu mogli icytować ni ni mulne wysokośc postapicu ):

I niorinacje dotyczace wykorzystywanego sprzctu elektronicznego, rozwiazali i specyflkacj i

technicznych w zakresie poh)czen:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy. którzy nic zlo2yli nowych postąpień. zostaną zakwalifikowani do

nasąpnego etapu:

Warunki zarnkniycia aukcji elektronicznej:

Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iy.2.I) Kryteria oceny ofert:

Iy.2.2) Kryteria

K yteri a Znaczenie

fna 100.00

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

nieograni c/011)”)

Nic

IY.3) lNcgocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partncrshyo innowacyjne

I V.3. 1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wy magania. które musza spełniać wszy stkic olcrty:

Przewidziane jest zastrzeżenie pntwa (10 udzielenia zaiiówiciia na podstawie olcrt wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji

httpsJ!bzp.uzp.goy.pIłZP400PodgIadOpublikowanego.aspx?id60eccc37- 181 c4b9S-... 201 8-1 O—16
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Przewidziany jest podział negocjacji nit etap) w cclii ograniczenia liczby Wed:

Należy podać inlbrmucje na temat etapów negocjacji ( w tym liczk etapow):

In formacje dodiit kowe

I \„.3.2) I nI)rmacje na temat dialogu konkurencyj ne!()

0pis potrzeb wymagań zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu;

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowiice podstawę do składania ofert. jeżeli zamawiajacy

przewiduje nagrody:

Wstepny harnwnognun postępow”anii:

Podział dialogu na etapy w celu oiriiniczenia liczby rozwiaznń:

Należy podać inlbnnacje na temat etapów dialogu:

lnlbrrnacjc dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjneĘ()

I lemeaty opisu przedmiotu znniówiciua definiujace minimalne wymagania, któr m musza

odpowiadac wszystkie olei-ty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu I iczk oleri podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ołert wskazanych w specylkacji istotnych \yarunkOw

zamów id i a:

In bniuicjc dodaLI-a \% e:

https:!/bzp.uzp.goy.pliłP400PodgladOpublikowancgo.aspx?id=6Occcc37-l 81 e-4h95-... 2018-10-Ib
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Iy.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej. na której bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej. na której jest dostępny opis przedmiotu zanówienia w I icytacji

elektronicznej

Wymagania dotyczące rej estraej i i i denty flkacj i wykonawcow w licytacji elekt roniczIwj w tym

wymagania techniczne urządzen inlormatycznych:

Sposób postepowania w toku licytacji elektronicznej. w tym określenie inini:iialnych

wysokości postupień:

Inlbrmaeje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zlożyli nowych postapień, zostana zakwalifikowani do nastypnego

etapu:

Termin skiadania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej

Data: todzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknkcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowieni w które zostana wprowadzone do treści zawieranej tIluoW\ W

sprawie zamowielna publiczneuo. albo ogólne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia należytego wykonania unWW\

In formacje dodatkowe:

IY.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy iy stosiiiiku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne zmiany umowy zostaty określone we wzorze umowy — !alączn ik nr 7 do S IW!

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.I) Sposób udostępniania informacji o charakterze youfnym (/e±eJi 1oipe:):

htlps bzp.uzp.g y.pWP400PodgladOpublikowwegoaspx?id:6QeeeeL1 Xl e4h95... 201 ś- I (i—16
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Środki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iy.6.2) Termin skladania okrt lut) wniosków o dopiiszczeiiie (10 udzialu iy postępowaniu:

I)uta: 201 8—I I —OS. odzinu: 10:00.

Skiócenic terminu skhidaiii:L wnosk6\\. ze \y7lc(lU iut piną I tizelie lIdiiCltIWL /LLIU(WiCI1HŁ

pr/ctar nieograniczon\ 1tu oraniczony nCEL()UjaCJe Z oLJoszcnicin ):

Nie

\\:skizać powody:

Jyzyk lub jczyki, t jakich iimg być sporzqdnme okrly lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu

>Język polski

Iy.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

oicrt)

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

przypadku nicprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

nicpodlegąiących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa czlonkowskie

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

na sfinansowanie calości lub części zamówienia: \ie

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

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzal przeznaczyć na sfinansowanie calości lub części zamówienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

Iy.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

hUps:7hzp.uzpgoy.p1!ZP40OPodgIadOpub1ikowanego.aspx.ąd 60ecee37-1 Xl c-4h95-... 201 8-l 0-16




