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hjoszenie nr S 3144—N—2019 / dnia 2019—02—13 L

I nstytn I Włókiennictwa: Włókno l)olitstrow”e cięte dwuskładnikowe

o(;LOSZLNLE O ZAMÓWIlNIU - Dostawy

Za in leszcza ii je og łoszen hi: Zain es zczaii W O how zkowe

Ogłoszenie dotyczy; Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub prorarnu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nic

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się. wylącznie zaklady pracy chronionej onz wykonawcy, których

działalność, In b działalność ich wyodrębn ionycłi organizacyj uje jeJ nostek, które l)ę±J realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób hędacych członkami grup społecznie

in a rgi n alizowanych

Nie

Nae?y podać minimalny pruceltow) wka2nik yai rudnicnia osób naiezaeycli do jedne: łub wiecej
kategorii, o kiórych mofla w nt. 22 list. 2 tislawy Pip. nic InniLJsty iii. 30%. osol” zatrudnionych pucz

jak Iad\ pracy chroii oh1c I nb ykonawców Iho ich jednostk (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

l”ostępnyaiiie przeprowadza centralny zaillawiajacy

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiol, któremu zaniaw iając\ powierzyl/powierzyli

przepnnyadzen je postę)owaI1 hi

Nie

I iiforni acje na temat ))O(Iiii nitu któreui u za inaw iajacy powierzył/powierzyli prowadzeii ie

ł)05ty1 )OWI ji ja;

z 15
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I”oslcpowanie cst J)rzcpi”OW;itIYaIle wspolnie precz iamawiajueych

Nie

Jeze Ii uik. nileży W\ in ien ić z:ima\% ijacycł] kórzy sjii nie przepowadz:ijzi pOstCIlOWaiiie OfliZ

podać adresy lub siedzib. krajowe min jery den(y bkacy j ne oraz osoby do k ntakww wraz z danymi

do kontakkw

Postępowanie jest przepronadz;iiie wspólnie z zamawiaj4cynhi z innych państw człoiikoiyskieh

Unii Europejskiej

Nie

\Y przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zainawiaj:cymi z innych państw

czloiikowskicli Unii Europejskiej — uiajqce zastosowaiiie krajowe 1r31y0 zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Wlókienniutwu, krajowy numer identylikaeyjny 00005023900000,

ul. Brzezińska 5/15 . 92—103 Łódź, woj. łódzkie, pListwo Polska, te!. +48426! 63103, e—mail

mpiorm%ka(yiwlodz.pI. hiks;18426792638.

Adres strony internetowej ( URL): w.iwiodz.pl

Adres prolilu nabywcy:

Adres src)ii\ internetowej pod ktor\ W inozna uZ\ kac dostup do narzedzi I uuadzen lub fl1nnató\

plikow kure nie su oaolnie dosLpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIA.IĄCECO: Inny (prosie okru1ic):

Instytut Badawczy

J.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA yefl dofl”c”;j):

Podzial obowiazków miedzy zai winjacymi w przypadku \spóIneio przeprowadzania

postepowania. W tym % przypidkti wspólnego przeprowadza I ila postypowaii hi z zaniawhijacy in i z

innych paiWw uzlonkow4juh Uiii I tiropejtiej (który z zzinlawlafau\ cli jest odnowiedzialny za

1rzcpio\ adieii p0P° I „Y 7 PPWW zen je postepowail ja

OdpO\\ jadaj a pozostał i taifla\\ iajaC\ „ czY /aillt)WI cnie bedz le titiziel arie Przez. kazcIeo /

ziW\Yiajaeytli u1dy%icILiaIi1ie. cz zaniówienie zosianie udzielone w iiieiiiti na rzecz

2z
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pozosi;ilych zIiiLIyiajiLych

1.1) KOMUNIKACJA:

N ieogn H CiOH, P1Y i l)ezposred iii (iOSWj) do (101(11111 CII tóW Z )O5tę)0%”:I II III ni ożu LI iizskać

pod adresem (U R[)

Tk

tywW.iwIodzpl

Adres strony internetowej, na ktrej zaniiezezona będzie specylikatja istotnych warunków
zamówienia

Tak

W W W. IW. mdx. j, I

Dostęp do dokumentów z postępowania jest oĘraniezony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem

N je

Oferty lub wiiioski O d01)IISZCZeIIiC (10 udzialu W I)OStypOWatIiu należy l)rzesyIać:
Elcktion jez uje

Nie

1(1 R

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wnioskó%% o dopuszczenie do udiwlu w postępowaniu
w inny sposób:

N k

Iriny s;,osoh:

\Yyniaane jest przestaine ofert tub wniosków o dopuszczenie do udziału w poslęj)owaniu W

inny s1)0NóI):

Iriny S( )S(

3O2.1OJ. Ot):_(
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Piseninie zt)dn!e Z isati:tin okrcIol1yIui w rozdziale X SIWZ

Adres:

Instytut WLókieIlniet\4;l, ul. Hr,ez[ńska 5; S. 92—103 łódź

K 91111111 I ka ej a ciek troti lei na wym aga ku nys ta ii ja z II :i nzęd zi u nz (ILe ń lub fonia tow pIików

które nic sa ogólnie dostępne

N w

Nieoi,niniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostep do tych narzedzi można uzyskać pod

adresem: (URŁ)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazw;i nadana zamówieniu przez zamawiającego: Włókno poliestrowe ciete

dwuskładnikowe

Numer referencyjny: KF”Zl”-236-02! 19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie z;imówienia j)rzcprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zmnowienie podzielone jest na cześci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać W odniesieniu

do:

Zalnawiaj4cy zastrzega sobie prawo tło udzielenia hcznie następu jących części lub grup części:

i\”Iaks3 ma lin liczba częsci za niowien ja, na które może zo%tać 11(1/ jełopy za iiión icu it jC(l1len) II

wykonawcy:

O21O I Qt).4
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11.4) krótki opis przedmiotu zaniowienin (wie/kość. :czkn „ nnLuj I i/ww dos/u it ((NhI li,!, n

1” itcic )ii”/citzi e/z lid” ok,eś/e, tle :c qn”r ce /„c nt” iii ur I iii „nzugc iń ) a W p rzypad ku partnerstwa
in iIOfl3iCyj II C() — określenie za 0i I”zel)O%% ania na iii nowacyJ II)” prod u ki, iisłti In b roboty
budowl tiie Przedni ioteii zuiiiO\VI Cfl It t”st dustiiwi Wł()kihl pol I estroweL!o CiCW1()

dwtiskladnikowugo W iisortyinentach: — 4—6 dtexł3S—70 nitu Lnuzna ilość: 15 000 kg Ieriuiin realizacji

sukeesyt nych dostaw nie inoze b\”ć dłużsi olz 14 dni od dar)” złożenia zamówien ki. Warunk
platnosci w terminie: minimum 30 dni I nie diużej niż bOdni od daty wystawienia faktury
Zamawiajztcemti Do kazdej dostawy należy doLiczyć swiadech O jakości/atest lub dokument
potwierdzający posiadanie Systemu Zapewnienia Jakości

11.5) (;!óiyny kod CI”V: 19720000-9

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Całkowita wartość zamówienia (/cc”li ZWflcitt”icijczcy /„ocl (je it?/i fuch/t ci 1t”ufl(iSC(

:czn;o1i”ic nic,;:

Wartość bez VAT:

„Ąiłuta:

(1v jur.ypcidkią unióit n (Płowych lub dwzc/liiu:;lc”,!!o 1”%/c”mu zcikujniii” .CcicinikOli”cl ecll/Wii”ihi

nzukt,nc,/nci lIci/105 11” cdv,;; ohn „S/c” Ob()lt”icCllt”ciflk( in/łoili num lUc J lidj (/i”JicułliCJ/c 0 .„ IIVU”(lJł(

;akupchi)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pp: Nie

Określenie przeduiotu, icikości lub ;akresu oraz wuruilkó\\ hL:akich „ostana udziekne
Zaifl(flYieIiIa, (1 których niowa W art. 67 ust. pkt Ci lub w art. 134 ust. Ci pkt 3 usta\ty F,1,:
11.8) Okres, W któryiii real izowa Ile Ik,”(Iz W taiiiówieii ic Itl!) I ikres, Ii a któfl została zawa eta

:02.20 J
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lilii owa ta ulowa liii) OkrC%. uta który zosta I usta iHflyiOH% (Iy 11:1111 ieztiy systeuii zakti póiy

nuesiaeiicb: 3 lub dniach:

JIj

(lala rozpoezec ja: /ęęji za tu) ń czeii ia

11.9) In formacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia (10 prowadzeuiia określonej dzialalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiajaey nie t:iwi:i wanunku w tyni zakrcie

In (briiiacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków; Zamawiajucy nie stawnu warunku w tym zakresie

In lonu acje dud atk< t% C

111.1.3) Zdoliiość tech Ii iczna lu 1) zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spelni arunek jeżeli wykaże. że w okresie osLulnicb trzech

lat pried upl\ wern term i no sk budan i;u olurt. a jeśli okres pn>wadzen ia dzialalnose i jct R n i(s7 — W

tym okresie, wykonał (u w pryyp;idku świadczen okresow\ eb lub chw.lycli roWuiie

wykonywanych) należycie co najmniej I dostauc wlokna poliestrowego o wartości co najiTliliej

X0 000.00 zi brutto

Zamawiajacy wyrnaa od wykonawcćn wskazania oFercie lub %\ WniOSkLi O dopuszczenie do

udziału \\ postypowaniu iuiiion I ti uzwkk osob W) koiitjac cli (17) ]inoc; przy realizacji

zamówienia wraz z in Ibrmaej a o k al flkacjac li zlu\% udowych I ub duś Wuadczen lu tych osob: N e

inlorniacje dodatkowe:

111.2) PO1)S1AWY WYKLUCZFNI

111.2.)) Podstawy wykluczenia określone w” art. 24 ust. I Hsl;1w3 Pzp

111.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie nykouawc) na podstawie art. 24 ust. S ustawy

(„z 15
13.0220



hti1n:; z1iuzp.ianpI/ZP4O(IPodgIitR)puhIi!owanego.aspx?idc7..

Pzp ie ZaHla\\ uijac) prze\yidIie I isteptijace LlkultaIy\\ iw podstawy \yykltIcZeIml:

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKlADANYClI PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
\VSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLECA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKC.lI

Oświadczenie o niepodleaiiiu wykluczeniu uraz spelnianiu warunków udzialn w

postępowaniu

flik

Oświadczenie o spelnianin kryteriów selekcji

Nic

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA,JACECO W CELU
POTWJERI)ZENIA OKOLICZNOŚ(:I, O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 [ST. 1 l”KT3
USTAWY PZP:

• 0dii / U hIśen%eLIo rejestru lub z centralnej ewideiwj i i inlorluLicji O dnalalnoc i to.podarcicj.
jezeli odrebnt p12cpsy wyinaeiqa WI5U do rejesiru lub ewidencji, w celu potwierdzeniu braku

lMKktaw do wykiuc/enia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt I tistawy PZP.ieieli wykonaU ca ma

icdtihc bib miejsce „niuieszkania pum terytorium l(mcczypospolitej I”olsk ej, zamiast

doktiiticntu, o któryni mowa w pkt I . sk lada dokument lub dokumenty wystawione w kraju U

którym na siudzibe lub miejsce nimie.zkania. poiwierdiajace odpowiednio, )e: I ) nie olwarto

jC0 ikWRktcji nin nie ()eloszolo upadloei, U\ 5tJ%iOIly ILe WC!eS!1iU lii! ( nhiestcc przed

upR wcin telmiliLi skladaiiia t)tett, Jei.eli w kraju nhiejca mamiemkania nsnl lub kraju. w
ktoryin wykonawca ma siedzihe tui iiicjsc.e minieszkania. nie yydaje si dokuuiieuitow. ktorycli

15
30.1Dt. O:1t
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mowa powy/eJ . zastepu te sic .1 c dokwucntciu zawleLajacyiu od O\\ cdii 0 oSWhIdcZen IC

\yykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacj L tub

oswiadc;eii ic osoby. kórej dokument ni tal dotyczyc. 7lożonc przed notiriuszein lub przed

orwineili s)dtfl\ Viii. id ni iii sI racyj nym a I bo oiganein saiiiorzqdti zawodowego ub g0si(dircZ(O

wł:iściwyni ze wzglcdu na siedziby lub iii ejsec tani eszkania wykonawcy lub miejsce

tani esika li hi lej osoby. Term ii okreslony powyiej NIk 5UC sic. 2. Doku Uwili \V tiul yczaeycli

podmiotu trzeciego. w celu wykazana biaku istnienia wobec niego pod5(t\k W}klucZeial oraz

spelnenia. w zakresie. wjakim wykonawca powołuje sic na jego zasoby, warunków udziału w

postcpowan iti — jeżcl i wykonaw ca iiolei na zasobach podmiotu lrzec lego.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ARt 25 UST. I PKT 1

USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub chw łych również wykonywanych. w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem teriii mu składania okrt, a jetel I okres prowadzenia

działalności jes[ krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoci. przedmiotu, dat

w\ konania i 11odmiotó\. na rzecz których dostawy yostily wykonane, oraz załaezeniem (10w odów

okreslujac\ ub czy te dostawy zostały wykonane lub si wykonywane należycie, sporzadzonego

zgodnie z zalacznikiem nr 5 do Sł WZ. Dowodami irnw ierdzaiacymi czy dostawy zostały

wykonane nalezycie si: — relerenuje b4dż inne dokuiiieiity wysLwRIile przez podmiot. na rzecz

którego dostawy byl wykom wane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciauheh sa

wykonywane .Jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym chan klerze Wykonawca nie jest w

stanie u,yskac tych dokumentów. Wy konawca skiada oświadczenie. W przypadku sw iadczeń

okresowych lub ehjlych ntdal wykonyw anych relb”encje badż inne dokumenty potwierdzające

ich należyte wykonywanie pow inny być wydane nie wcześniej nit 3 in iesUice przed upływem

ternimu skladania olrŁ.

1115.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIAD(1ZE ŁUB DOKUMI:NTÓW SKŁADANYCh PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘI”O%%ANH NA WEZWANIE ZAMAWI:kJACEG() W (Tu:

Szli
t302.201t). O1



I”()TWI[Rl)ZENI\ OKOLICZNOŚCI, O K”I”ÓI1Y(”II MoWA W AI(L 25 USt I PKT 2
USlAWY PZP

111,7) INNE DOkU\i[:NTY NIE WYMII:NIONE W pkt 111.3) - 111.6)

OleiŁa musi z3WicflIć I łskpuacc oswuidczciiia dokumenty: I ) \\ypcłniony lormularz olerlowy
sporzidzony \ykorz\ sLiniuni w/orli stjno\\ ucego Zalacznik nr I do Xl WZ. 2) owiudLzen ic O

N1Lt11iU11i1I wiriinków udziaiu W postepowilniu — Zakicznik nr2 .) oswiadczenie o bnikLI podstaw

do wykluczenia Z lacznikar . 4) pełnomocnictwo do rcpre?.cntowania wykonawcy. O ile olene

sklada pelnoinocnik 5) zobow zanie podm OLLI I rzeciego jezeli wykonawca poIea na zasobach

lub syttiacj I j)Odm lotu trzceiceo

SEKCJA IV: PROCEDURA

I\I) OPIS

IV. 1.1) Tryl) udzielenia zamówienia: Przetarg nkounmiczony

IV. 1.2) Zan awiajcy żjda wniesienia wadlij ni:

Nic

In (Łirmacja 113 leniaŁ W 3d LLUII

IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet w ykonania zanióii lenia:

Nic

Należy podać in(órnmcjr na temat udzielania zaliczek:

IVI.4) Wymaga się zlożenia ofert iw postaci katahiów elektronicznych lub (I(IląCZelIia (10 ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sic złożenie ohirt t po[aei katalogów elektronicznych lub doLiczenia do olcr[
kataloow clckironicznycli:

liihunace (lO(tatkO\\ e:

I\ 1.5.) \Vymaga się zlożenia l)ferty wariantowej:

i O2.1O l,



htlps:J1bzpuzp.Lzoy.pi/ZP400PodgladOpublikowa,lego.aspx?id=cl..

Nic

I )opusicza sic ilożcnic olcrly wrRIntowcj

Nic

Zlnżcii W U wIy \yiriŁntowcj dopuszczi sic ty” tku Z jcdnoczcsnym zluzci ticiu O śr(y zisidn iczc

IV. 1.6) („rzcwidywiini liczki wykonawców, kórzy nistana zaproszeili (10 udzialn w

postęjHnyaniu

(pI:I(I1 ogrunic:o;n In(Ęo(J(u”JC 0: luszenicni. clicdog ko;;kzur;zcy/;; paJ/I1c”I/lt”o hnzoii”czeijtzc)

Liczba wykuniwców

l”i%c\yidy\wina nininuiIiui liczba wykonawców

Maksymalna bczba wykonawców

Kryteria selekcJi wykonawcow:

Iy.1.7) Informacje na temat uniowy ramowti lub dynamicznego systemu zakupów:

Linowa !i)IiiOWl bidzie zawarta:

Czy przewiduje sic ognuliczenie liczby uczestnikó umowy ramowej:

Pr7e.widziaIt i tksyii:tlna liczba ucztnlinków timmky raux)wLj:

Inlormaeje dcnl:itkuwc:

Zainuwicnic obctrnuje LiStłiUOWicnLc dynami znego systcniti zakupowi

Adres strony jnicri1c(cn cj na K tuw bcda zaiflicszcI)nc dud ił K owe in brniacje dutyc zaec

dynainiczneto systemu zakupów:

In lornmcjc dt >datkuw c:

W ramach uino\\y flhl1uiwei;dynaflucZncLu \\ stcmnt.i z:Lkupu\\ U( iszcza sic „lucnie ułkr: \\

Oz I
I U)2201 9. O:4



hiips:/ihzp.uxp.goy.pl/ZP400PodghidOpublikowunego.aispx?id c7..

lbnuie kata [ouów eLekt tonicznych:

Przewiduje sit pobranie ze 7lożonycli katalojów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzjdzen in o .r1 \y itiiiaeh lifliO\yy flhiflO\VC j/dynan iczaego systeiuti zakup(\\

l\ t.8) Aiikcj a elektroniczna

Przeyidziaiic jest przeprowadzeiiie aukcji eicktroiiicznej (;„;: 1tz/ tzn inJJU;i )IIĘ J”Ic”tc!/i

ogzyukrony negoc/cuyc Z ()g/os.eJu(m) Nic

Na leży podać adres si mliv internetowej. na której aukcja bedzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedsiawionych wartości, wynikające z °it prze(liniotu

zamówienia:

Należy podać. które informacje zostawi udostąpnione wykona%coni w trakcie aukcji ekktnmicznej
oraz jaki bedzie (cmi in ich udowpnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jcs( fZC\\ idzian sposob postcpowaimi w toku aukcji elekt ron)czncj i jakie buda ii irunk L na
jakich wykona\\cy bcd moeli licytować (minnmLne wyokoui posiapicń):

In formacje dotyczacc wy korystywancco sprzętu elektronicznego. rozw ia;ań i spccyfikacj i

wchnicznych w zakresie polaczeń:

Wyiiioaiiia dotyczace rejest niej i kleiuy likacj i wykonawców w aukcji elektronicznej:

I dominuje O liczbie elq ow aukcji elekt runicznej i CZiISLC ich tnyajiizi

ms trwania:

(/3 wykonawcy, którzy nie zlożyl i nowych posutpicń, zostana zakwal i likowani do naskpneuo
ciapu

Warunki zunknicchi aukcji elektmniczncj:

lioi:ul 00
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IV.2) kRYTERIA OCENY on:wr

I y.2. 1) Kryl cna oceny ofert:

IY.2.2) kryteria

L .1
kryiena Zuaczenle[

Cena (iO,00

Waninki plalności 31h0()

TermH reahzacji sukccywiiych dosLl 0.00

l\”t2.3) Zastosowanie l)rocedur3 o której mowa w art. 24aa ost. I LIsta%%y Pip (przetarg

ni eotLra n iczony)

Nie

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

1%_II) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne W magania. klóre rntisza spclniać wszystkie olrty:

Irze\\ idziane esi zas(rzeżei] ic l% a do udzielelna zmći yienia na podstawie ożeri \y81L”pflych bez

przeprowadzenia negocjacji

Prze\\idziany jest podzial negocjacji na etapy \\ celu ograniczenia liczby olcrt:

Należy podać iii lormacje na temat etapów negocjacji (w tym I iczhe elapo\4):

Informacje cl dat hi >we

Iy.3.2) Inforiuacj c na temat dialogu konkurencyjnego

Opis poluch i wymagań zamawiajaccĘo lub n Iornwcja O spo3ohic u;yskan hi tego ip iso:

I nib )lHucj I wysokoci IIa2rud dki wykonawców. ki ony podcias cł hi logu koiikurenc j nego

puedsta\ li nozwiazania staiwwiace podsta\\e do składania ofert, jeżeli zan)awiajaey przewiduje

nagnnly:
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\\ ste pin har i „Łiam postepoWania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwikizan:

Nalezy podać nlormacje na Leniat etapów dialogu:

Inżoriuacj C dodatkowe:

Iy.3.3) Informacje na temat I)artlierst%ya istiiowicyjncgo

I iemenly opisu przeJm lotu zamówienia dcliii I ujiee ni in majne wymagan ja, którym muszą
odpowiadać wszystkie olrty:

I „odzIaj negocjacji na etapy w celu ouran Iczen i u liczby ohrt pod leajicycli negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny olch wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

In !bnuacje dodatkowe:

IV.4) Lic3tacja ckktroniczna

Adres strony i ntemeto\\ Cj, na której bcdi ie prowadzona I icyL cja elektron luźna:
Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu nuno%\ieliia w licytacji

ele kin ni i cznej:

Wniagaiiia dotyczuce rejestracji i ideniylikacj i wykonawcó\\ w I cytacji elcktroiiiu,iiej, W

wymagania techniczne urzadzen silormatyczswch:

Sposób pOsttilHflyafliU w loku be) lacji elektroniuinej, w tym okresjenie minimalnych wysokości

postapic ń

in formacje o I iezhie etapów licyiacji cieki roiiiczncj i czasie ich tnyania:

Czas trwaniu:

\k\ konaycy. któizy nie zlożyli i1o\\\ cli postupieil. zost:ina /ak\\alilikuwani (10 wsWpiieo etapu:
Ferniin skladaiiki \\siioskóy O hptiszczeiiic do uduiulti w licytacji elektronicznej:

3; 15
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[)ahi: iodziiui:

Iern,in ot\yriIcia iicy tacji elektronicznej:

Ucrniin i \yurunki zanlKnicia liey”iacji elcl\Lrunczncj:

l[o(ne dla stiwi posianowienzLI. które zosiana wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

ZLiLtiow i eflia ptibl ezfleLo, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wynuman in dotyczace zubczpieczeii in nulezy[ego U ykonun in umowy:

lulórmacje dodatkowe:

Iy.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zaw;irtej urnowi iy stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należ)” wskajać zakres, charakier zm:an oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy zostały” określone we wzorze urnowy” zzilueznik nr 6 do siwi

IY.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I Y.6. 1) Sposób u(IostpniaI1LI informacji O cbantkterze poufnym (jc”:e/i doncy,i:

Srodki slużace ochronie informacji o charakterze pon fnym

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

DaLi: 20 I 4—02—25, xIzjn:i: I 0:00,

„kroeenie terminu składanki wniosków, ze wyultxlu na pilna potrzebe udzielenia ZLiifloWieflia

przetarg n eograniczolly, przetarg or flillicic my. neoe :icje J ()i loszeniem ):

Nic

Wskazać powody:

iz3 l\ lub jCł\ ki, \\ jakich illorLi 1)31” 1)Oi7Ldłafle OIei”i\ Itib niok o dopuszczenie do udziału w

IM mspr iwani Li
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iuzyk polski

lYk.3) Termin zwi4zania ofert;1: do: okres w dniach: M) (od ost;iIecZflCt) Lerillinti skiadania oleri)
I V.6.4) Przew id uje się un iew ;iżii CH Ie post ęjow :1 H a O titlzjel en je 721116W ICH IU, W p r7Y)2 (I ku
n je przyznai hi ś rodi I)OC li 0(1 z;jcych Z 1)11(1 żet ti Unii E Ł1 Ni CJ s k jej oraz n lepod legają cyc li
zwrotowi środków z poiii ocy udzielonej przez państwa czion kowskie En rojwjskiego
Porozn ni jen ja o Wol i1\”Iil II andi n (EFTA). które m iaIy być przczn aczoiie na słliiausowa nie
ca losci liii) części za mów jen ja: Nic

łVk.5) Przewiduje się unieważnienie postępowailia o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lut) prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na silna nsowan je całości liii) części zamówieii ja, uje zostaly mu
przyznaiie Nie

Iy.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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