
Stwna I z 15

Otloszcnic nr 632517-N-20 IX z dnia 20 8-10-05 r.

Instytut Włóldenniciwa: Renowacja pokrycia dachu budynku l)iufl)wCgO Instytutu

Włókiennictwa n Łodzi przy uL flrzezińskiej 5/15

OGLOSZENlI O ZAMÓ\4 ILN1t: - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczaniu obowRizkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamówicnin publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub 1rogran1u współfinansowanego ze środków Unii

luro)cjskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą uhicgać się wyłącznic zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalnogć, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

czlonkami grup społecznic marginalizowanych

Nie

Należy podac m[riunaln\ pnleenłm\y w kahiik zzt rudnienia osob nalezan ch do jednej łub iccej

kategorii, o których moa w art. 22 ust. 2 ustawy Pip. nic nuuejszy niż 30%. osób zatrudnionych

przez zakłady pracy chrol]iOIlej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przepn)wadza centralny zamawlajacy

Nie

PoNtęjuni anie przeprowadza podmiot. któremu zamawiający powicrzył/Iww icrzyli

przeprowadzenie postepon ania

Nie
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Informacje na temat 1)0<11)1 iotu któ reni LI zafliawiaj ąc powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowali hi:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaqcycli

Nie

jeżeli Lik, należy wymienić ZLIlilLIWiLIjiicyCh. którzy wspolnic przepro yadzaia l)o8WPWLt11iL

01HZ podLić adresy eli siedzib. kraj (flyc nuineiy idei ity Ii kacyj Il oraz osoby do kontaktów wraz

z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

ezlonkowskich Unii Europejskiej

Nic

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw czlonkowskkh Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

1. 1) NAZWA I ADR[S:

ul. Brzezińhka 515 92-l

inpiorow skaiw. lodzpl -

\drcs strony interIiennyLi

Adres prof ilu miahywey:

1\dres stron internetowej pod kiói3”m można Hi) skać dostep do narzedzi i uriidzen lub

IormaLo\ p1ikóy. ki ore nie sa ogolnie <lotepiie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCECO: Inny (prosie okrelic):

11151) tul lhida\% Ci)

1.3) Ws1”ÓLNI: LJI)ZIELANIE ZAMÓWIENIA Qec”1i dotyczy):

I OdZiLtI obowiazkow ni itdzy zLll ndx ajucym W przypadku W 5(ll iego pritprowad;an ni

p( )stepcn% alit a. \% [viii W przypadk U Wsp() li icgo przcprowLidzan Li posWpowu tki Z

/aII1LLW ILLJUCYI)li J iiiiiycłi państw eykniko\kskicll Unii kuropejskiej (który z zktIliLR\ iajucycli

jest ocłpo\\ iCdiiLllfly ni przeprowadzenie pOSWIiOWLLflia, czy i jakim zakresie za

przeprowadzenie posIepowLiIllLI odpowiadaja pozostali zalilawiajacy, czy /LL11U)t jenie

będzie udzielLilie przez kLLzdegO Z Zdd%\ iLlJaCyeh ifld)wi(łuLLIflie. czy zilflK)Wieliie zostanie

lnst\tut \\lókicnnictwa. krajony w”iier ideniytikacyjiiy 000050239.

03 I .0cl!, woj. lodzkie, państwo Polska. tel. -4426 163 I 03. e—mail

faks -1S426792(3X.

(I:Rlj: \y\yW.iWIodi.pl
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udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych znntIwILjacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp tło dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

lak

WW\% .iw.lotlz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

Tak

www.iw.lodz.pI

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczonY - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału iy postępowaniu należy przesyiać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie (10 udziału w

postępowaniu W inny sposób:

Nie

In iiy spos h:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Tak

IFH1\ sposob:

Pi,eiunie /Lodnie z roidzwłcm X SI\\!

luttps:!!bip.uzp.goy.pliZP400Podg1adOpub1ikowanego.aspx?id-332bfl4e036 l-4414... 201 X-10-05
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A dres:

Instytut Wlókiennict\\a. ul. flrzezińska 51 5. 92—1 03 Łódź

Komunikacja elektroniczna wyinaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony pelny hezposredili bezpiatny dostęp do tych narzudzi mozJH uzyskać pod

adresem: ([J 1(L)

SEKCJA 11: PRZ[DMIOT ZA1ÓWlEN1A

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: !{enowacja pokrycia ciachu budynku

biumwcgo Instytutu Wlókiennicwa w Ludzi przy ul. !śrzezńskiej S/l 5

Numer referencyjny: Ku/ZIt23O3 l/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

IJ.2) Rodzaj zamówienia: Roboty bLldOWklIW

11.3) Informacja O możliwosci składania ofert częściowych

Zmmówicnie podzielone jest na cześc:

Nie

Oferly lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

ZamawiającY zastrzega sobie prawo do u(lzicIcIlia łącznie następu jących części lub grti

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

ednem u wykonawcy:

hups:Rbzp.uzp.goy.pl!ZP400Podgladopublikowancgo.aspx?id=332b274c-03M -4414... 201 8-l 0-05
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11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zczkies, rodzaj / ł/ość dos/nit, ztshn lub

robót bzuloit”lcz,,yel, lul, określenh” zapoiizt”boii”ouw / wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego — określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usiugę lub roboty

budowlane: I Przedmiotem zanówienia jest renow;lcjLi eześel duchu budynku biurowego o

l0%\hicr7ehni 307 m2 W (ls!aeh I — za poinocu tcehtioIoai [ezpoinowe1 liembnhiu)wej.

\Y\ konawca W koszu)rysic ofertowym sporzadzonymu na podstawie zaiaezonycl do Sł \k L

przedmiarów. poda iti/wy, typu i parametrów iechnicnych pokrycia dachu w technologii

bezspoinowej membranowej” Wszelkie nazwy własne. Wskazane marki. na/wy producentw

znaki towarowe, patenty, pochodzenie, produktów I mnaterialów przyolane w l)okumnenwcj i

Projektowej oraz W Specyllkacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót fludowalnyeh

zaniuwieiitt siużą ustaleniu pożadanego standardu wykonania i określeniu wlaśeiwości I

wymogów teclmicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszeza się urzqdzenia i

materialy równoważne rozumiane jako urzadzenia/materiały wykonane pr/el dowolnych

producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów

uyyikowych oraz W pełni kompatybilnych z reszta urz dzeń pod waninkiemn. iż spelniają one te

same własciw ości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskaja akceptacje Zarnawiujuceo.

Laleea sic, aby W ykona\\ca dokonał wi/p lokalnej. W uj. lokalna przeprowadzona jest na

koszt w kLsI Wykonawcy. Wizji należ) dokonać w obce ności praeow nikt I nst tutLi

Wiókiennictwa w Lodu. w godzinach 8.00—l 4.00. po uprzednim umou leniu telefonicznym

(42) 6) 63 285. Wuja Ioka)mizt mozliwa jest „44 dniach I I. 10 —12. I 0.20 I Br. W ykonawca udzkli

gwarancji na roboty (lekarskie W technologii hezspoiiunej memhmnow ej na okres nie krótsuy

niż I 20 miesięcy liczony od dnia odbioru komeowego.

11.5) (;lówny kod (IW: 45260000-7

l)odatkowe kody (SIW:

Kod UlW

4S26l210-)

11.6) Całkowita wartość zamów lenia je±eli Illit ni łajen” pOć taje hi/orlIku jt” O tiar/OM;

(UIiO1 U/CI/Ul)

httpsJ!hzp.uzp.goy.pI/ZP40OPodgladOpubIikowancgoapx.”id 332b274e-036 I—4414... 2018-10-05
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Vv artoć bez VAT:

WTalutn:

(ii ji:i pw/kii unzó il” Ic III/Oli Iki bib dyIuuI/ic:Iwo slWlUIflhf .akiipóii — VZĆU „ioikiti”u

Ltllk()%1((( II/c/ks VII/C/b/Ci ircuio,y II” (V/VI okresie UbOH”hCVIi”ĆU)iCI iUIIOlll” I(lflIOll( „li,l

h ncun/ctl„o Ieni U 5UkżipO i)

II.?) 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 ua jakich zostana udzielone

nnuówicnja. o których mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w ai-t. 34 ust. 6 pkt 3 usiawy Pzp:

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

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

nu esiacac h liii” dniach:

bib

data rozpoczęcia: bib zakończenia: 2018-12-15

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile w nika to z odrębnych przepisów

Określenie warunkow Zainawiajacy nie określa warunku w ww. zakresie.

In R n-n ucj e dodatkowe

111.1.2) Sytuacja linansowa lub ekonomiczna

Określenie warunkow \\ ykonawea sl1cli warunek je/eli wybize. e aonida ubezpieczenie

od odpowiedzialności c wilnc w zakresie iiow adzunL-J dzk.lalnosei zwhizanLj Z

przednuotein yaiucWienui IlU .LlWC cwarane%jIIa nit zunie;sza niż 40 000.00 ;l.

Inionnacje dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna liii) zawodowa

htips:Uhzp.uzp.oy.pl ZP400PodgladOpuhlikowanego.aspx?id 332h274e-0361 -4414... 201 8-1 0-05
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Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wy każe, że posiada

doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Ij.. jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich 5 lat przed tiplywem (erm lnu sk lada ahi ° lrt ( a jeżeli okres prowadzenia

dzialalności jest krótszy w tym okresie), wykonał w sposób nalezyty, zĘodnie Z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najn)niej dwie roboty dekarskie w lechnOl()W

bezspoi nowej men ibranowej O \yai1oe in iiii ni mu 30 000_OO zł brutto kazda

Zanawiajacy wynw.a od wykoiutwcow wsLrninia w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postcpowaniu imion i nazwisk osób wykonujaeych CZYnflOSci

pi% realizacji zamówienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodow\ eh lub

doświadczeniu tych oóh: Nic

Inionnacje doda(ko%ke:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

111.2.2) Zamawiąjcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje nastepujace Ihkultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

wSTĘPNE(;o POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLECA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W N)STĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

post%powan Iii

lak

Oświadczenie o spełnianiu kn teriów selekcji

https://bzp.uzp.goy.p1!ZP4O0PodgladOpub1ikowanego.aspx?id 332h274e-0361-441 4... 20] X-10-05
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111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW „ SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.JACEGO W

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

1 PKT 3 USTAWY PZh

• Odpis z łaściwego rejestru lub 7, centralnej ewidencji i in ormacji O cŁ.ialalnosci

„ospodarczej jeżeli odrębne przepisy yi ąaiją \X”piSLl do rejestru lub ewidencji. w celu

M)t\yiedzeflia braku podstaw do wykluczenia na podstawc o art. 24 ust.5 pkt I ustawy

PZl” .Jeżeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza leryterim

Rzeczypospolitej Polskiej. zamiasi dokumentu, o którym mowa w pkt I. sklad;t dokument

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

potwierdzaace odpowiednio. że nie otwarlo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiccy przed uplyXwm terminu skladania ofert. Jeteli W

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

niicjsce zamieszkania, nie wydaje sic dokumentu. o któryiri nmwa w pkt I. zastepuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby

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

mad dotyczyć. złożone przed notariuszcm lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo Organemu samorz du zawodowego lub gospodarczego właściwym ze zglcdu na

siedzibę lub miejsce zamieszkania wkonawcy lub miejsce zamieszkania tej osok. Termin

określony powyżej stosuje się. 2. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego. w celu

wy kazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spelnienia, W zakresie, w

jak im XX konaweti pOwolLUe 5K” fli jeec) !asohV, warunków udzialu w postepowaniu —jezeli

wykonawca po]egtm na zasobach podmiotu I rz,eeiego

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

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

I PKT I USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA W ARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIE:

• Wyktmz robót budow Itmnych wykonmnyc1i nie w czesmliej niż XV okresie ostatnich 5 hit nretl

uplywcmim terminu skŁadania oler. ajeżeti okres proudzenitt dzialatności jest króLz.y

ty mn okresie, wraz z podatnemu ich rodzaju. XX tirtoci „ daty, micj seit wykonania i podnu otóXX

htlps:”ib;p.uzp.goy.pwl%OOPodgladOpublikowancgo.aspx?id=-332b274e-036 l-4414... 201 8-1 O-05
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na rzecz których roboty te zosLl\ wykonane z zatuczeniem do\\ odó\\ okreslajacych czy te

roboty budowhtne zostały wykonane należycie, w szczegolnosci inloinuwji o tym czy

roboty zostały wykonane zgodnie Z przepisami prawu budowlanego i pruwdiowo

ukoicione. Wykaz nuilezy sporzadzić zgodnie z wzorem sOmowiucym Zalacznik Nr 5 do

S I WZ. L)ow odami potwerdzajucyini czy roboty zostały wykonane nalezycie są W krelKje

budź i inc dokumenty wystawione przez poili nn. ni rzecz ktorcgo roboty t)udo VhIilc by y

wykonywane. ut eżeli Z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca

nic jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. 2. Dokument

potwierdza,acy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumą gwztnincyjną 40

000,00 ił.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

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

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE zAMA%yIAJACE(;O W

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

I PKT 2 USTAWY PiP

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

Olrta niusi zawierać nastepu juce oswiadczcnia I dokunicni : J ) wypeiniony JormuJarz

olcrtowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr I do SIWZ 2)

wypełniony kosztorys olertowy zĘodnie z przedmiarem robót. z podaniem nazwy, typu i

paranietrow technicznych pokryciu dachu 3) oświadczenie o spełnieniu warunkó\% udziału

u postepowulniu — Zujiacznik nr 2 4) oświadczenie o braku podstaw do %%\kluczenia

Zalacznik nr 3 5) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile otcrty sklada

pelnoniocnik 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli wykonawca polega na i.uisobutcli

lub sytuacji podmiotu trzeciego

SEKCJA [V: PROCEDURA

Iy.1) OPIS

Iy.1 .1) Tryb udzielenia zaniów icnia: PrzetarLi nieoerutniczon\

IY.1.2) Zamawiaj4cy ż4(la wniesienia wadium:

Nie

Inloriuacja na lemat wadium

Iutps:7hip.uzp.goy.pbZP400PodgładOpublikowanego.aspx?id 332b271e-036 -1111... 2018—lO-05
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IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet w konania zamówienia;

Nie

Jnlczy poduć inłbrmaejc na temat udzielania zaliczek:

I V. 1.4) Wy ni ;ia się złożen hi ofert w postaci kataIo4ów elektfl)niczfl3”cłi liii) dołączenia do

ofert kataloow elektronicznych:

Nie

Dopuszczn sw złożenie olert w postaci kitutłogów elektronicznych lub dohtczeiua do oFrt

katalogów clck[ronicznych:

Nie

In lormacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si zlozenie olcrty wariantowej

Nic

Zlozenic uleny wariantowej ciopuszcza sic (ylko zjcdnoezcsnym złożeniem olerty

zasadniczej:

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zosiana zaproszeni do udzialu iy

postępowaniu

(jnze/iz; orcunc:uln:, izcgocjcuje — (Pąoyc,n(”nz cIic,lo kwzkure;;rJni. /flUiflCrSfilO

huuni”cu :1:iI1()

LiczłXL \YykOflaWcO\Y

I „rzcwid \ViUt nil ni maIna I ciba w konawcow

Nlaksyninłna Hczła \yykOiut\4Co\y

Kryteria selekcji wykoruLwców:

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

Umowa na mowa bĘdzie zawarta:
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Czy prze\\iduje sic or nwmnie liczby tlczestnikó\% umo\%y nunowej:

ł”iyewidzianu maksymalna liczba uczestników umowy lamowej

In lormaej e dodatkowe:

Zamow iCflC obemujc tIsldnoWienie dynZLIlUcfllcgo sysietim z:tkupow:

Adres strony internetowej, na której byda zamieszczone dodatkowe inlbrimicje dotyczace

dynauueinego systemu nikupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza siy złożenie ofert

w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje sic pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert W minach umowy ramowej/dyiuiiniczncgo systemu zakupow:

IV .1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jeNt przeprowadzenie aukcji elektronicznej (/„ct(ar ;71ngnnhźco!w

pr:e/arĘr ognmh:om:. izegoraee og/os:cnk”m) Nic

N ależy podać adres strony internet owcj „ na której aukcja b”diie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się oraniezenia co do przedstawionych wartości, iyyiiikajce z opisu

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które in on nacje zosta: ia udoswpnione wy konawc un w trakcie atikej i

elektronicznej oraz jaki bedzie termin w h tidostpnienui

lnbrmacje dotyczuce przebiegu aukcji elektronicznej:

Ja ki jest pr/ew idzia ny sposob pustepow ania n toku aukcji ciek iuncinej i jakie hetki wartitlk i

https://hyp.uzp.goy.pl/ZP400PodgiadOpublikowanego.aspxYid 332h274e-036 1-4414... 201 X-lO-05
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na jakich wy konawcy beda mogli licytować (minimalne %ysokosci postąpień):

Iniormaeje do(yczuce wykorzystywanego sprzctu elektronicznego. rozwiazań i specyFikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania clotyczace rejestracji i identyFikacji wykonawców w aukcli elcktroniczncj

lnormacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

(„Zus trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie zlozyli nowych postapień. zostaną zakwaliFikowani do

nustq)nego etapu:

Warunki zamkniycia aukcji elektronicznej:

Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iy.2.1) Kryteria oceny ofert:

Iy.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 10000

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

meogran iczony )

Nie

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

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

Minimalne wymagania, które muszą spelniać wszystkie oRdy:

Przewidziane jest zastrzeżenie ptwa do udzielenia zamówienia na podstawie oiert wstcpnych

bez przeprowadzenia negocjacji

I iyewidzi Liny jest podział negocjacji na etapy w celu Ograli iezenia liczby o łrt

Należy pod:tc inlormacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapow):

In tormacj e dodatkowe

https://bzp.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowaswgo.aspx?id=332b274e-0361 -4414... 2018-10-05
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I V.3.2) In form ;ieje ii;i temat dialogu kWiku rencyJ nego

Opis pouzeb I wymaga zamawiujeego lub inlbrmacja O sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dki \yykonawcow. którzy podczns dialogu konkure iwyjnego

przedstawi li iozui uza 1 stal]ow ąee podstuwe do sk aduni a O Irt. jeżeli nuiiawi aj 4CY

prze\yidtqe naŁrrody:

Wsttpny harmonogram postypowania:

Podzial dialogu na etapy w celu Ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać inlónnacje na lemat etapów dialogu:

In fbrrnacje dodatkowe:

Iy.3.3) Informacje na temat ptrtncrsbya innowacjnego

I lemeniy ojli Sn przedmiotu zamówi cn ia delin lujuce imiu mulne wymagania. który in nuszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji iia etapy W celti ograniczeniu liczby oleri 1OdICgajue\cb negocjacjom

poprzez zastosowanie kn”ieriów oceny okn wskazanych w spec likacji istolil\ ub \yuruukow

nimówi cum:

liilormacje dodatkowe:

[y.4) licytacja elektroniczna

Adres strony nternelowej na której bedzie prowad /onu I icytaej u elektroniczna:

Adres strony internetowej. na kiorej jest dostępny opis przedmiotu zainowienia W licylaLji

elektronicznej:

Wymaaania doiyezace rejesiraej I i ident likacji w ykonaw cow W licytaej elektronicznej. w tym

\%ynugaflia techniczne urzadzeń i : fbnmnutyeznyeh

liups „/hzp.uzp.goy.pl!ZP400Podglad()publikowanego.aspx?id=332b274e-036 l-44 M... 201 8-lo-05
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Sposób p stepowania w toku licytacji elektronicznej. tY tym ()kIeIenic IfliflhlUaln)ch

ysokości posUipień:

I nlbrmacje O liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

(„zus trwania:

Wykonawcy ktorzy nic zlozyl i nowych postapień. zosiu! a zaktt id kowani (10 nastepneg<

ciapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udzialu w Iicytaci elektronicynej:

Dali: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin warunki zamkniccia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia. które zostana wprowadzone do treści i1iwicnuiej Umowy W

spwie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy. albo wzor umowy:

Wymnauania dotyczace zabezpieczenia nalcż\ tego wykonania urnowy:

In lormnacje dodatkow e:

IY.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowien zawartej umow 1% stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; lak

Nalezy wskazać zakres. charakter zmuxmn oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały zawarte e wzorze umow zalaeznik nr 7 do SIWZ

IV4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IY.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze pouliiym /tccli t/tni”e:W:

Środki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym

IY.6.2) Term in składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu iy postępowaniu:

Data: 201 8—10—23, godzina: I 0:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzgledu iia pilna potrzehe udzielenia zamówienia

lwpsJ!hzp.uzp.goy.pl!ZP400PodgladOpuh1ikowanego.aspx?id332h274e-03( 1-4414... 2018-10-05
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przetnrŁ niCoaiitfliczoiiy. piyetarg t)WlfltCZOfly. WaocjuejC Z ogłoszeniem )

Nie

VVskuztić powody:

.Jciyk lub jczy”ki. w jakich inoia być orzadztne ot1ny lub wniosk o dopuszczenie do udziału

W pOSW1OWUniU

> iczyk polski

Iy.6.3) Termin związania ofertą: do: okres W dniach: :o (od ostatecznego terminu skladanin

O łrt)

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

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

na sfinansowanie całości lub części zamówienia; Nie

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

slużące słinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznacz3ć na sfinansowanie całości lub części zamówienia. nie

zostały mu przyznane Nie

Iy.6.6) Informacje dodatkowe;

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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