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()Hos,enie nr 512523—N—201 V „ dnia 201 V—02—l I

I nstyl iii Wlókien n ictwa : I)ostawa cn ergi i clektryczn CI do ol)iek(ów I iisty tu tu Włókien ii iehya w

Łodzi

o(;Ł0SzENIE O ZAMÓWIENIU - I)ostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie ohohzkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

N je

Nazwa projektu liii) programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

dzialałność, 1111) dzialałność icb wyodrębnionych organizacyj nie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących ezlonkami grup społecznie

m argi nalizowanycłi

Nie

Należy podać ni mi muli)” procentowy wskaźnik zatrudnienia osob należacych do jednc lut) \% ecej

kawgori L o których mowa w art. 22 List. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%. osol) zatrudnionych przez

zaklidy pnicy chronionej lub wykonawcó% albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowan że przepnnyadza podmiot, któremu zaniaw iający pow ierzył/pow”ierzyli

rzeproyadze nie postępowania

Nic

In formaej e na teiii at podni iotu któremu za mawiający ł)OW ierzy ł/powierzyli proiylzeii ie

1 z I l.OI2Ol), 13:1±
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post ep ow a ula:

Postępowa ii it j es l)rzeI)rowadzan C flS)óIfl ic ZaIInIwi:i!c7cI)

N k

Jezeli tak. nale2y wymieilić /nma\\injacych. ktorzy wspólnie przepro\\Idzwą postepo%”Inie oraz

podć adresy ich siedzib. krajowi Ilumer\ idcnLyhkacyne oraz osob do konukó\ wraz z dJilY!1U

dn kontaktów:

Postępowa ii je jest przeprowa(lzai1e wspólnie z zamawiaj;cyii1 I z iii nycli państw członkowsk ich

Unii Europejskiej

Nic

W prtypadku prieprowadzan 12 )O5tępOwa nla wspólii je z zaniawiaj ący”iii i z innych j)ańShY

członkowskich Unii Europejskiej — mapce zastoNowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Włókiennictwa, krnjowy numer dciitylikacyjny 00005023000000,

ul. flrzeiióska 5! 15 „ 92—103 Lód2 woj. łódzkie. pauistwo Polska. tul. 4X426 163 L 03. c—mail

inpiotwwskaww.Iodz.pI. [ik —4842b7)263.

Adres stlony internetowej (URL ): www.k .ludz..pl

Ad rus prob Iti nabywcy:

Adres st R)fl internetowej 1)0(1 ktoryuii iflO? lEi tlZ3 skac dos(cp do nanudzi I tii,adzcn I nb kiriiialow

plikow. które nie sa oólnie doącpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: lnn\ (proszc okruliu):

InstytUt Sad iwc,y

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZANIÓWIENIA Qeżclidoiyrzy:

Podzuul obowiazków ni iudzy zaiTlaw iajacyrn i W przypadku wspoi hugo pr;eprowadzauiiit

postipowan in. W (viii W priypadk Li wspól nico przeprowadzania postepowan in z zarnawia jacym I z

sinych pw stw uzIonkow,k;cIi Unii l.tiropchkic (ktol\ 7. zEiilla\\ aiau)un cs odllo\\ icdlialn\ za

)rzcpIo\ad/eu1Ic iostcpowaiiia. C/V \k jikiii iaiesic (J prieJ)r(a\aLI/tulic postcpo\\aIu::

odiioiadaja IM/ostali zati ucijacy, c/V zJrnoWic[iic hcdiic udzielane przez kaideuo z

2z I ILU: 1D1. I3:1



zaii lwiajac\ ch ilIdywiduLilluc, CZY Zaniu\\ CIUC ZOSUI!Lt. udztelone micniu i na rzccz

zostaIyc1i ZlIfllWiijUC\ cli)

1.4) KOMUNIKACJA:

N ieogra Ii iCZOlIY. l)Cll1y i I)ezpośred ni dostęp (10 (101(11 lUCu łów z postępowali ia ni ożn a uzyskać

1)0(1 ad rcseiui (U 1(L)

Tak

WWW IW 10(1? p1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specylikacja istotnych warunków

za mówi cn ja

Tak

W WW. W. 10(1 Z. p1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony — więcej informacji można uzyskać

pod adresem

Nie

Oferty lub 4% nioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyiać:

Elekt ro iuicz n je

Nie

Dopuszczone jest I)rzeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu

w inny sposób:

Nie

I WW pob:

%Yyniagauue jest I)rzes]au)ic Ofert ml) WuiiOSI(óW O dol)uszcteIlie tło lI(IzialU W pO5t)OWafliU W

mliy spiJsól):

Tuk

t I l.O2.201Q, i3:1
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I nny 5po soli

hscmnie /Liodnlc / zasatkimi Ijcslonymi w roi.dzia!e X l\VZ

Adres:

Instytut Wlókiennictwi. ul. Lirzezińska 5/15. 02—lOJ Lódź

l\.0iIl liii ikacj :j elektroniczna wy iliaga korzystaii ja z n:i rzcdzi I u rzadzen lub formatów 1)1 ików,

klorc (IW (JgóIIIiC (I(lstę(i1IC

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpl;itny dostep do tych nar,edzi można uzyskać pod

KIrsem: (U RU)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez z:imawiaj:icego: Dostawa eneit I eleklrycź nej (II) ol)icktow

In stytutu W łuk ienn lei \ a W I A)dzi

Numer referencyjny: KF/ZI”-236-04/ 19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zaniówienia; Dostawy

11.3) 1ntirniicja O możliwosci składania ofert częscuiwyeli

Zamówienie podzielone jest na ezsci:

Nie

Oferty tuli wnioski o (llij)UszczeIiiC (10 U(l/i:iIU W I)*J51yIio%%aniU można skhidać iy o(lIiicsieniII

do:

Zamaw kij qcy zastrzega sobie prawo do udzielen hi h!czn je następujjcych częśe liii)) gl-tj) części:

Maksymal II a liczba czĘsci zamówicii 1:1, na kto ic może zo%tac 11(11 ielone zaiiiów ieu ic jedticni u

wykonawcy:

4 z In 1.02201 13:1!
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11.4) KrótLi opis przedmiotu zaiuówienia (u/c/kość, zcik;ć”s, „?NLĆIJ / i/osy dostuit 1(5/tlĘ /2(1) iyhot

bzu/o ii”bitirch lub okres/cnn” :u )o/rzebo;i”a un / ;ri”nuzgun ) a w przypadku partnerstwa

in Ii owacyj n ego — ok reś i cnie za pi t rzebow aii la Ii a innowacyjny p i-od u kt, usł ti gę liii) roboty

budowlane: I . Przc(lli lotem Zk)WI efli J est: Dost ŁIWLI energii elektrycznej do obiektow Instytutu

W lókiennictwa w Łodzi 1)olozoIiyCh : przy uł. I rzezińskiej I/3 oraz Pizy iii. I1rzezińskiej 5, 15 • PIZY

itl. Gdańskiej I I X I . I Dosiawa energii elektrycznej do zak Lidu przy uI. I3rzezińskiej l/3 oraz przy ul.

Rrzczińskicj 5/15 a) Nazwa i adres firmy: Instylut Włókiennictwa, 92—103 Łódź, tu. Hrzezińska 5/15,

gm. Widzew b) Opis punktu poboru: Stacja abonencka nr 13266 c) Adres punktu poboru

miejscowość, ulica, numer lokalu. gmina): 92—I 03 I ódz, ul. I rzezińska I/3. guti. Widzew d) moc

umowna 950 kW e) taryfa 1322 Ą Numer licznika: 00489570 g) Operator Systemu Dystrybucyjnego:

IGl: Dystrybucja S.A. Oddział Łódż-Miasw Ii) Nazwa dotychczasowew Sprzedawcy: Tl(MFW

Obr(a Sp. z o.o.. (irud;iudz. iii. Królowej Jadwigi I i) Numer aktualnie ohowwzujacej umowy:

SKK!503/201 S — umowa na dosarczenie energii elektrycznej j) Data zawarcia oraz okres

wypowiedzenia dotychczasowcj umowy: Data za\\arcia umowy — 23.03.2018 r.. urnowa na czas

okreslony od. O I .01.20 I X r. 3 ł .03.201 9 r. k) Numer ewidencyjny : 000069333408 Układ

pomiarowy pośredni \\yposazony w czterokwadrantowy licznik typu Al 500, 3xSX, 100V. I(6)A. kl.

0.5. licznik komrolny i” pu .\ I 500. hSX1 I 00V I ( o)A. kl. I . list\\ e WAGO 847—296/DOI 60, modem

( iSM/(iPRS Sasie SKA [AR I ) Układ pomiarowy zainstalowany abonenckiej swej i tablic

pomiarowej o wynii;tr;ieli %00x600 mm. wykonanej w II kktie ochronności — przystosowanej do

plombo\\ ania. — I”rzek ładniki pnidowe TPU6O. I 3. 40/SA. Jlhpt300JpN. 5N 10 V.Ą. kl. 0.5 ISS. —

Przekładniki liapieelowe UMZ24— I. I 5000-.!! 00: V/V. kl. 0.5. S 5 V;\. ni) Prognozowane zużycie

energii 1900 \„lWh . w tym: — szczytowa 532 MWh. — pozbzcLytowa I 368 MY”h n) Zamttwiajacy

zał icniny est do III erupy przy Liczeniowej. o) Punkt odbioru jes L przyh)sow;iny do) zasady „li „A. I .2

Dostawa energii elektrycznej do zak ladu przy ul. ( klańskiej 118 a. Nazwa i adres lirmy: I ntytut

WłkieIiIiict\a, 02—l 03 Łódź. ul. flrzeziń.ka 5.15, gul. Widzew b. Opis punktu poboru: Stacja

ahoiieiicki nr 53258 e. Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, gniintó: 90—520

Łódź. iii. Gdańska 118. gm. l”olesic d. Grupa taryibwa (obecna i nowa): 522 (obecna i nowa) e. Moc

Si 6 11.02.2011), 13: L
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umowna: 230 RW L Planowane roczne zuzycie eller1ii: 280 MWh \\ ty im eI]crĘut szezytO\LI SO

MW, pozaszczytowa 200 MWh g. Numer licznika: 00107833—2010 h. Operator Systemu

Dystrybucyjnego: PGI Dystrybucja S.A. ( )ddzial J .oilz—M asto i. Nazwa dotyehezasoweto

Sprzedawcy: j. lRMLW Obrót Sp. z o.o., (irLldziadz, ul. Królowej Jadwigi I R. Numer aktualnie

obowi izijqcej umowy: SKR/503/20 J S — uiii owa na dostarczanie energii elektrycznej I. Data

i,iwiircw oraz okres WVO\\ jedzenia dotychczasowej tiino\\y: Data zawiicia umowy — 23.03.2015

tinwwa na czas określony od. 01.04.2018 r. 31.03.2019 r. Ol aztijiica umowa sprzedaży ener”.ii

ciekli) cnej nie yniaga wypowiedzenia. m. Numer ewidencyjny PPl : 000057292207 n. UR ad

pomiarowy: — ;kkid pomiarowy pośredni w ezterokwadraniowy Jicznik typu A 500.

J 00\! I (6)A, kl. 0.5. licznik kontrolny iypn A I 350. 3x58/ I 00\”. J ( 6)A. kl. 0.5. Jistwe WAGo

847—29600/60, modem GSM/Gl”RS Basie SKALAR — Uklad pomiarowy zainstalowany w

abonenckiej stacji nr 53258 w tablicy pomiarowej o wymiarach 800x600 mm, wykonanej w 11 klasie

ochronności — przystosowanej do plombowania. — Przekladniki pradowe IMZ 24, lo/5 A,

Jthp l000JpN, SN 10 yA, kl. 0,5 FS5. - Przekladniki napiuciowe VRQ2n/SJ, J 5000: /J00: V/V. kl.

0.2. S J O VA . o. Zamawiajacy zaJiczany jest do II J „rupy przyłączeniowej. p. Punkt odbioru jest

przystosowany do zasady TPA. Wykonawca budzie zohowhzany przeprowadzic pe!i procedury

zwiaiin ze zmiana sprzedawcy u OSI.) — POI. Dystrybucja S.A.

11.5) Clówny kod (TV: 09300000-2

Dodatkowe kody Cfl:

11.6) Całkowita wartośc zamówienia (/e:elż :umtlli”ngu(y jun/a/e infonncn Jt O HW/OCi

:anu)u”/c ujaj:

Wartość bez VAT:

\yaIula:

(li /n:yjNu/kuł unzoit ;a)u)1iyr/7 lub (/l:,uu,;,Ic:;uto „%1yfl”;uzuę :tMućpuii” s:w,,i;kuiic, caMow/ic,

DUM iiJlOhlćl iiCiiO.\t li ((I/F/ii Ob/cN/L obou/cciiicni/c, zm/oli:: n/flIoiiLj lub ć/i;uup/c:/ut xEk n/żu

(„Z li I I.01.0I°. I
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11.7) Cz id Uj C się udzieleii ie zamówień, o któ ch iiiowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 liii) W

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy P71): Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz \yarunków na jakich zosLmi udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. I 34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1l.8) Okres, iy który” in real izow” 21i C kędz je za ni ów ic il C liii) O kres, ii a ktory zoshi ta zawarta

U Hi owa ni iii owa liii) O kres, na kto i-y został uis ta nowin ny dynamiczny system za kii pów:

mies aeach lub dn juch:

bib

da ta rozpoczęcia: 20 I 9—04—0 I lub zakończenia:

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: Wykonawca spelni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualna dzień

skladania okrt koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia

elektryczna, wydaną przez Prezesa Urzedu Regulacji Iner.etyki

Intbrmacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa liii) ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiajaey nie stawia warunku w tym zakresie

Infbrmacje dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamaw iajaey nie staw hi warunku w tym zakresie

Zamawia jacy wy maga od wykonaw eów \Ą skazania w oFercie I u b we w 1 iosku O dopuizuzen ie do

udzialu w poswpowaniu imion i nazwisk osób wykonujacyeb czyiiności przy realizacji

zamówienia wraz z inFormacją o kwalilikaejach zawodowych lub do.swiade.zeniu tych osób: Nie

7 z 6 11.02.20W, 13:!:



hj:”/bz1i.uzp.gc.ypl/ZP4OOPodgIadOpublikowanego.aspx?id=cb..

InIrinticjc dodatkowc:

111,2) POI)STAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wyki uczen ja okrcślon e w art. 24 ust. I ustawy P11)

111.2.2) Zamawiaj 4C )rzew”i(Iuje wylduczen ic wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pip „lik Zamuwtjqcy pIzc\% duju naswpujacc aktilttii”wnc podstawy wykluutcnia:

„Lik (podstawa wykluciwiia okruślona w art. 24 List. 5 pkt 8 ustawy Pip)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZ1ALU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

S E L E KCl I

Oświadczenie o fliCjH)dICaIIiU wykluczeniu oraz speiniaiiiu warunków udzialu w

postępowaniu

Tak

O.wiadczenic o spełnianiu kryteriów selekcji

Nic

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCh I”RZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE Z4MAWIA.JACEC() W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W Akt 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

I ) Odpis z właściweco rejesifli I Lit) Z ccntral llcj cwidciicj i I li Iorrnacj I O (I/Iii i iflosci gosioihircicj

jeżeli odrcbne przepisy \% \fl)agdjfl wpisu do rejestru I LII) e idencji, w celu p iwierdzena bruku

„odstaw do wykliiricaiu ilu pokls[u\sic 1) art. 21 List, 5 „ki I usiawy P/P 2) Zas\\ aduienia

W lzIuiwc( luc/diuka tiyctlu skarlMn\co r° crd/zwtcdiLo. żc W\ konaW ca iut” zalea Z

oI)Llcanen) pc)datkow. WyLawioIlcło liC wd/csIiicj liż 3 micuacu pr,cd LIp!yWdIll tcriuinu

Xzł 1 !.02.20!9, I3:1
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sk ad;ti] hi O fert lub iiiiieiO tłokumeiit ti potw ierdzijtcego. że \yykonawca zawarł orozuiu Iefl IQ Z

W kiściwym organeni podalko\yyni w sprawie spłat tych należności wraz z eweiitualnymi

otłseikain i lub grzywnani I. w szczegolności uzyskał przewidziane zwolnienie, odroczenie

lub rozlożenie na „aty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania dccviii

wIiśc iweio organu; 3) Zaświadczenia wiiiśL”lwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

I hezpiecien Społecznych lub Kasy Roi niczego I hezpieezenia Społecznego aRio innego

dokumentu potwicrdzajjeeo, ze Wykonawca ue zalegLi z opłacaniem skladek ui ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, %%ystawionego ue wcześniej uiiż3 miesiace 1u”zed upływem lenn 1)11

skladania okrt lub innego dokumentu potwierdzajacego. że Wykonawca zawarł porozum lenie z

wlaściwym organem w sprawie splat tych należności wraz z cwentuiilnyiui odsetkam lub

grzywnami. w szczególności uzyskał przną idziane prawenu zwolnienie, odroczenie lub nwlożenie

na raty zaległych płatności łub wstrzy Innilie w calości wykonania decyzji właściwego organu: 4)

Aktualna koncesja na prowadzenie dzialalności ospodarezej w zakresie obrotu energii

ełektryczn4. wydana przez Prezesa IJrzydu Reeulacji Lnergetyki. 5) Dokumentów dolyczneyeh

podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz

spełnienia, w zakresie. wjakim wykonawca powołuje si na jego zasoby, warunków udziału w

poskpowaniu —jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; Jeżeli wykonawca ma

siedzibc lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej. ziinuiast

dokumentów, o którym mowa w pkt ł ) 3), składa dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w którym ma siedzibe lub micjsce zamieszkania. potw ierdzajace odpowiednio, ze: — nie

z.aiega z opłacaniem podatków opłat, sk udek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo że

zawarl porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych nałeżności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, W szczegolnoei uzyskał przewidziane prawem zwołnienie, odroczenie

lub roiłozenie na nity zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

wl;iśc iwego organu. wystawiolu\ nie wciesniej niz .3 m iesiccy przed ululy\ cm terminu składania

okn; — ile otwarto ego ł ikwidacj i :in i mu je ogłoszono upad Ości. wystawiOIly mu ie wcześniej niż 6

miesiccy przed upływem terminu składania olen .Jeżełi w kraju \\ którym W\ konawc:i ma

5 edzi lic I ułi niej sce zamieszkania łub miejsce zmii ieszkan itt ma osoba. kiorej dokument dotyczy.

nie w daje sic dokumentó\\ o których niowa pow żej zastypuie sic je dokutuueiteni /a\\ ierajacyni

odpo\ cdn io owi aUczen w \ yk na% ey . ze t\ kttzan it” lii OSOł)\ il bo o”ob uprawn i myciu do jego

t) z Ii I I.O2.2OI, I3:1
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reprezentacji, lub oświadczenie osoLi). ktorej dokuniciit mial dotyczyć. zlożomic przed notariuszem

lub przed OrĘilll(2ni SdO\yy iii. admii in istracyj ny ni albo organem saniorzadu zawodowego lub

e,ospodarczeo wiaśeiwym ze wzaledu na siedzibc lub ni ejscc zamieszkania wykonawcy lub

niej sce zimni ieszkan im tej osoby. Icrm ny okreIone powyżej stosuje sic.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB I)OKUMENTÓW SKŁADANYCh PRZEZ

WYKONAWCI; W P0STĘP0WANI[: NA WEZWANIL: ZAMAWIA.IACU;o W CELU

POTW IEI(DZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST. I PKT 1

USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SI”ELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTLRIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2

USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 1113)- 111.6)

Okrta musi zawierać nastcpujiice oświadczenia i dokumenty; I ) wypełniony lormularz. otcrtowy

sporzadzony z wykoiyystanieni wioru %tano\\ maceeo Zalacznik nr I do S I WL ) ośw iadczenic o

speln icn ki runkow udział Li W postcpow aniu — !alacin i k nr 2 ) ośwhmde,en t o braku podsun\

do wykluczenia Zalauznik nr 3 1) pełnomocnictw O do repre/entow Unia W ykonawcy O ile tilemic

sk kitki pel nomoun i k 5) zoliow alan C ixxlni lotu trzec euo — jezel I kona ca lcia mu iaohach

lub y luimcji podmiotu Irzccicuo

SEKCJA IV: PROCEDURA

1Ml) OPIS

IV. 1.1) Tryl) udzielenia zamówienia: Przetarg ntco2nmniczony

J V 1.2) Za in aw iajqey ż4da W nILNiCfl ia wa(i I u ni:

Nic

Imiłominacja mu Leniał waduiii

lUz Ih 1.O2.1O}>. I3j
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IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Naley.y podać inlormaejc na temat udzielania zaliczek:

I V. I .4) Wy ni :i ga się zI żeii i a ok rt iy postaci kata logów elekt roili cznyc Ii lub dol czci” ia (10 Ofert

ka ta logów cl cki roili cni y cli:

N je

Dopuszeza sic złożenie oIrL ni postaci katalogów ełcku nicznych lub doliczenia do olrt

kata logów elek tron i czii yeh

Nic

In irm acj e dodai konie:

Iy.t.5.) \Vyrnaga się zlożenia oferty wariantowej;

Nie

Dopuszcza sic złojenie okrty wariantowej

Nie

Złożenie oferty warianwwcj dopuszcz.a sic tylko zjednoezesnyin złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan4 zaproszeni do udzialu

postępowaniu

(flTc/cwg Ot”flłflŹ( fl/j I?Ot jcU/t” ot/o%ZeJ?hpi. (bClhflz LDJ?klłrCJZ(iJJil pcuhIursIliu hz;w1Im; jut)

Liczba wykc )Ihi\\ CIOS

Przexyldy\yaItl iniiiiiiialiia I jctbtj xyykonnyeow

Maksymalna liczba wykonaw wini

Krieria selekcji wykonawców

Iy.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dyuainktiicgo systenlu zakupów:

LIiloi”a raniona litdiie zawarta:

(z przen idtije sic ograM iczenic liczby uczcti1 ikś\4 Ulliow 3” ranh”)Wej:

II z Ib I l.O22Ol), l3:t
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Przewidziana maksymalna I ezba uczestników Llfli(flY rafiowej

In torniacju docktt kowe:

Zamówienie ()I)eJ lii Uj C Listanowi cnie dyiani CZllCg() systemu zaku y

Adres swny interliowej. na której beja zamieszczone dodatkowe in ormacje do[yezace

dyn;imiczncgo systemu zakupów:

In loniiacje dodatko\ c:

W raniach uniowy ranmwej/dynamicinego syskrnu zakupów dopuzcza sic zlozenie alert \Y

lormic kt ilogów cieku „nicznych:

Przewiduje .ic pobranie ze zlo,onycli kaumlogów elektroniczny cli olormilacji potrzebnych do

sporzadzenia okrt w rmlTmIcJ1 uniowy ramowej dynamicznego syMemu zakupó\\

IVI.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprow adzenic aukcji elektronicznej (prcJuri ;;h oĘJwzk nr

O:ćUIkWflt ?fl[OcJćić Jr Z U!.”hLCuIIu”Ifl) N me

Należy potkić adreN .ł roli) nternetowej - na której aukcja bedi ic pn )w tdzoiiu

\aIeży wskazać elenicnh, któr) ch wartości bęth: przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się onmnicztnia CI) (IQ prc(I5t;1%%ilPnycI1 wartości, wyiiikajaee Z opisu l)r7e(11li0tU

zamówienia:

Nn!ezy M)dac ktorc niorinacje iosLtihL uduepfll()lie \kykona%com \k trakcie JŁlkCIi ecktromiicimicj

Ola/jaki tlL(IZie ternhin cli Lldc)(cpnieIlIa:

Imitoniiacje dotyciace irzebiecu zlLlkc[i elcktnmucynej:

12z 6 1l.02Ott). I



.1 ak jest prze\yi dziiIilY 51)0801) P8(YPyUfl ii W toku tui kej i elektronicznej jakie bed:i warunk . na

Jak ich ykonawcy butk mogli Ii cytować ( 1i Iii wal rw wysokoc poswpień

In formacje dotyczuce wykorzystywanego spucl LI elektronicznego. rozw iązań specy 15 kaej i

teelinieziiycli w zakresie polączeń:

\Vymthwnia dotyezace rejestracji idenIyIikncjI wykona\\eów W aukcji elekuonicznej:

In loinmcje o I iczbic ettipow aukcji elektronicznej i ez;iie ich trwania:

Czas tnya ni tu:

Czy wykonawcy. którzy nie zlożyl i nowych posttipiel). zost:lnti zakwali [Skowani do otisiupnego

etapu:

Warunki zmiikniecia aukcji elektroniczncj:

1V2) KRYTERIA OCENY OFERT

1V2.ł) Kryteria oceny ofert:

1V2.2) Kryteria

Kiykiia znaczeniel
Cena 100,00

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

niCI gr in i czony)

Nie

lvi) Negocjatje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, parttierstw”o innowacyjne

1V3.1) Informacje na temat negocjacji z oglosieniem

Minimalne wymagania, które musza spelnittć wszystkie oleck”:

Prz.ewmd,iane iesL zwtrzczenie fllW a do tidz:elenitu zalflówicliiti na podsun% ic ofert wstep?lych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest )Od7iGl I1C20LltlC)i IlU eLtl) u udu oLrtLniczenia juAn olcrt:

Na lez\ pudtiu n lormaci e na temat eta D\\” ncgocj auj i ( W I viii I ezbe cl apów):

1.3 z 16 1102.2014, ]3:U
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i O to iii OCj C LIOtI at ktiwe

I y.3.2) In forninej e na terna I dialogu koiikiircncj nego

)pj s potrzeb i wymaga tam awiaj iL”eLo lub ii lormacja sposobie uzyskan in (ego opisu:

In tbrmacja o wysokości nagrod tJ Ja wykonawcnw, którzy podczas d in Jogu konkurencyjnego

przedstawi li rozwi tan in stanowi nec podsiawc do sk hidan ia okn, jeżeli zarnawi ajacy przewal uje

nagrody:

\Yskzpny harmohioL! ram poslcpo%\ nn W

Podziat dialogu na cuipy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

Natezy podać inibrniacje na Leiliat etapów dialogu:

Informacje tft idat k nyc

I\3.3) Inforniacje na temat p:Irthlerstl%;I i000miCVJhlCtĘO

I Ienienty ()J)kLl pi,etlnoiu taili wicnia definiujace minini:ilne \yyIflagaIila. aoryni riusza

odpon indac wszyLkic olcriy:

I xltial lleeocjacj i na el;lp\ w celu tn!ran cycn u I iczby o Uen pod lcgwacych negocjacjom popnźei

zastOsoWliiie kryicriów oceny” ofert wskazanych w snccyiikac;i istotnych waniiikow zamówienia:

In IOiIiiLcJC (10(1 Itko\\ e:

IV.4) licytacja clcktroiiicnia

Adres [rony iilteflic1o\ej. IlL któicj bedtie pniyadzona licytacja elektroniczna:

li z 1( J 1.02 20l, I
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Adres str011v I ntcriwi OWUJ Iti której jest dOstQpi]) OPIS lrzcił1u 0W ziiiiów cii ia w I cytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczaec rejestracji i identy flkacj i wykonlwcó\% W cytacji elektron leJnej. w

wyimigtin hi techn icztie urządzeń in (orinatycznych

Sposób poskpowania w tuku licytitej elektronicznej. w tym określenie minimalnych wysokości

posta P e ń

Iniormacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich tr ania:

(„zus trwania:

Wykonawcy. którzy nie zlożyl nowych postąpień. zostana zakwali likowani do nasąpnego ekipo

Termin składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzin 11:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

W3 magania dotyczace zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

lnfbi-macj e dodatkowe:

1V5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy 4V stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zinian:

Zostały określone w XVI. Sł WZ — Istotne postanowienia, które zostana wprowadzone do treści

umi )wy.

IY.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IVÓ. 1) Sposób Il(Iostępll lania informacji o charakterze I)oufIIy11 jL±c// ćIoflcp:

15 z I I.O2.2OI, 13:1
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S rod ki sk ż4 cc ochro nie in ło rnia ej o cha nikt C rze 0U 1113” lU

I V. 6.2) Te rui in skl ada n ia ofert liii) W Ii lOS 1(6w o (10 U szczen IC do ud zia lu w postępowa ni ti:

Dala: 201V—02—21 godzina: 10:00.

-Irocejiie lerininta skLidnnia wniosknw. ze wzglcdu nit pilni po(rzek udzielenia zaniówienia

(rzetig niognhiiiczoiiy. ogrniezon\”. IiLL”t)CjtCjC Z t)gIt)SZeflielYl)

Nic

W%kazuć powody:

Jezyk lub jczyki_ w jakich mowi być spornidzane otcrty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

pOSlCl1flWII)iŁI

> Jczyk polski

1V6.3) Termin związaii iii ofertą: tło: okres w dniach: 30 (od ostaIecznejo lerminu skliidiinia oIrt

IV.6A) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyenania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa czlonkowskie Eun)pejsldego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mialy być przeznaczone na sfinansowanie

calości lub części zamówienia: Nie

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

sluż;ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzil przeznaczyć na sliiiansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

16 z U II 02.10U), 13:U


