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Instytut Włókiennictwa: Konipleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego
kutloniii gazowej Sieć Badawcza Lukasiewicz

Instytutu Wlókieuinietwa

—

W

typu

E do

Łodzi przy iii.

Brzezińskiej I/3
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

-

Dostawy

Zamieszczan je ogłoszenia: Zarn ieszczanic obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zainówicuiia iub1iczneo
Zamówienie dotyczy projektu lub

ogramu wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nic

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog4 ubiegać się wyheznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
(łzialałność. łub dzialałność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które byd:, realizowały
zamówienie, obejmuje spoleezit i zawodowi? iutegracj osób będcycIi członkami grup społecznie
marginahizowanycłi
łic

Należy podać. minimalny proccn(owy wskaźnik iatrudntcnia osob należacyeb do jednej lub wiącej

kawgori L o kórycb mowa w art. 22

ust.

2

ustaw\

Pip.

nic mniejsi\ nit

03 osob

tai rudnionyeli

pr/ci.

zak lady mucy chroi iionej lub wykonawców alłio ich jednostki (

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeProwa(IzI centralny zamawiający
Nic
Postępowanie priepr wadza podriiiot, któremu zaiilawiajacy powierzył/powierzyli
ł)ZCl)fl iwadzeii je posttl)owan ia
Nie

li 7

OO

UL

hII1l://htp.uą.gLy.J1J. Zl”3OOi”dgiIIdOpLiblik..wn::tgo.u..p.c.”id—53..

Informacje iw teiii:i( pO(ItliiOtLi

klóreflIli

Zaltl:IWiiijqCy lic %icrzył/powiel7

Ii

j)fllWU(IZeIlie

ani;::

I ostępow a ii ie ji P 17CJ) i”owadza OC

Za ni aW kij ąC3”C Ii

WS pó liiie

Nie

postepowanie oraz

leżeli tak, natezy wymienić zamawiajacych, którzy wspólnie

pohlć adresy ich siedzib. kiiowc nwuen” i deni 1] Racy ji w (iniz osoby do koniaktów wraz

z

danym

do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajeymi z innych ł)flńshY członkowskich
Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawi;ijeymi z innych państw
czlonkowskieh Unii Europejskiej

—

mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

p nb liczny cli:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWX 1 ADRES: łnstyiui Włókienniciwa. krajowy numer identylLkacyjny O0005023)0OO00.
uł. flrz.ezińska 5 15 92-103 LÓdŹ, woj. łódzkie. pańs(wo Polska, teł. +4426I63 103, e-maił
„

mpiotrowskaQiiw.iodz.pl, kiks t4842679263X,
Adres strony” intcnietowej (URL):

\ k

w.i\%.lOdZ.p

Adres prołiłu nabywcy:
Adres str01w internetowci pod którym można uzyskać dostep do naiyedzi i tirzadzeń łub łhrmatów
plików które nie sa oołnie dosttpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (prosie okreslic);
lnslytut Badawczy
1.3) WSPÓLNE UI)ZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dofl”ci):
Podział obowiaikw niidz3 zania ajacy mi

tym

przypadku

przypadku wspólneo przeprowadzania

spól fleĘO przeprowadzania postepowan ia

potcpo\yan ia,

\\

„lunch pa sm

członkowskich UnH I uropejskiej (ktor\

\%

\\

przepri iWaiłze lic postQll( )WtI1 iw czy i

2, 17

W

/

Z

zamawi aaey m z

zama\\ iajacycli jest odpow wdzałny za

jaki in zakresie za przepiowadzen ic postepo\ ai

ci

ąlpo\\ %3d3j1

poz sti L Zimi\\ 4ąC\ CZY ztmówicnw btdYic iid/i2 hiflt2 )Y1CI kazdCgt) z
-

zamawiających indywidtialiiic. Czy zamówicnic zostailic udzielone \4
pozosta tych zam a

mieniu

i

na rzecz

i ajacycli

1.4) KOMUNIKACJA:
N icogra Ii iCZOIfl, pełny

i

bezpośred ni dostęp do doku mcii tów z posRpo%i u ia ni ożna uzyskać

poci adreseni (URL)

www.iw.iodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
inni ówicn in

Tak

wwwiwiodz.pl

Dostęp do dokumentów

i postępowania

jest ograniczony więcej informacji można uzyskać
-

pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
N je

adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu

w inny sposób:
\ je

Inny

sposób:

W7yniagaiie jest przesłanie ofert lub wnwskow o dopuszczenie do Ii(lzialu W J)ostępol%aiiiu
iiiiiy

W

51)osól)

OD5.1OIO.

1:1.

hii;,. „i)Jp.uzp.!nypIZP400PodgiadOpUblikOWflhlegO.aspx?1d53..

j flITV sj)oSt)tY

Pisemnie. zgodnie z rozdziiilem X. S I WZ
Adres:
Sieć

I lda\YCii [LlkUSIe\yic/— Insi) Itit W łokieiiniutwa. ul. Drzezińsku 5/15. 92—103 Ł ódź

koiii uli ikacja

ktorc

elekt roii iezui

iyylii :ia

korzysla u hi

Z Ii a rzędzi

I u rządzeń liii) formatów plików

ii je s ogoliiie doslępii e

Nie
N

coL”rzmiczony,

pełny. bezporeclną I

hezphitny

dostep do tych narzedzi można uzyskać

pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajqceo: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
wysokornetanowego typu I do kotłowni

gUZOWŁ

Sieć Ihidawcza Lukasiewicz

—

Instytutti

Włókiennictwa w Lodzi przy oj. Srzezińskiej l/3
Numer

refereiic3jlly:

KL. Zl”-236- 15!! G

Przed wszczęciem P°tęl° ania o udzielenie zainówieijia przeprowadzono (Iial(ą techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
11.3) Informacja o możliwości skiadaula ofert ezęsciowyeli
Zaniówienie podzielone jest na cześci:
Nie

()krfy Iii!> n nioski o (Jopuszczenie do u(lzialu

Iv postępowaniu

można skhidać w o(Iniesieniu

do:

Zaiiiawiający zastrica sobie prawo do

4

/

tY

ąl(lzieteIl ia

14czn k nastę

ującycłą części

lub gru ji

części:

30.05.20W, 11:4:

lUlps://Lw.p,up,goy.pl”ZI”4OOl”ticlgIuclOpuhl i kowiuicgo.npx?ld53..

NI

ks3 ni a In a liczka części za iii ów jen ja, ii a kto re in oze

zostać ti dzie lo ue

za in ów cnie

jedu emu

wykonawcy:

11.4) krótki opis przedni jot u

zaniówienia „iih

IknŚ, :i;kros, ;yd:u/ /h ć

dosri,ii

;tyliig liii,

Po/ku

b,uh)lihnnk/, lub nA ns/cn/e :ćtpntcebmi”uiz/u I iiyuuzguń ) a w przypad ku partnerstwa
innowacyjnego określenie zapotrzebowania na
—

produkt, usługę lub roboty

innowacyjny

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu
ziemnego wysokometanowego do kotlowni guzowej Sieć Ihidawcza Łukasiewicz

—

Instytutu

Włókiennictwa w łodzi przy ni. Brzezińskiej l/3 wytwarzającej paru (cclinologicz.ną dla potrzeb
wydziału produkcji doświadczalnej instytutu Wlókiunnictwa. Paliwo guzowe dostarczane bydzie do
punktu poboru poprzez istniejace przykicze o średnicy 90 mm 1”)
2azowego

—

punkt wejścia do systemu

stacja redukcyjna gazu na zcwnmrz budynku na te renie posesji Grupa iarylbwa PSG

(dystrybucja) W-bA. I. grupa taryfowa sprzedawcy (obrót)
—

Ciśnienie paliwa gazowego w
zwolniony

„

z płacenia

punkcie

14W-6. Moc umowna 2414 kWh/h.

odbioru: min. 6 kPa. maks. 10 kł”a. Zamawiajucy nie jeNt

podatku akcyzowego. Operator Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spólka

Gazownictwa Sp. z o.o. Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy: i”GNiG Obrót Detaliczny Sp. z oo..
Warszawa ul. Lina Kazimierza 3 Numer aktualnie obow iazujacej
„

umowa

umowy;

—

4664/279980201 8

kompleksowa dostarczania paliwa guzowego (lata zawarcia oraz okres wypowiedzenia
—

dotychczasowej liniowy: data zawarcia urnowy
Ol .09.20! X r.

—

24.08.20 I X

r.,

umowa na czas określony od

31 .OX.20 I 9 r. Obowiazujaca wuowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego

LIC

wymaga wypowiedzenia. Numer ID: 003 1922755: Zamawia jacy prognozuje roczne zużycie gazu
5.003.232 kWh

11.5) (;łólyul% kod (TV: 09123000—7

Dodatkowe kody CP\”:
Kod ( py
[520O0Ol)-5

5

z

17

O.O5.2OI. 11:-L

Iitips://bzp.uzp.goypI”Zl%O(lI”udgItJOpubIikowanego.aspx?id53..

11.6) Calkow Iti wa rtose zamowien ia (leżeli :amauu,/ucl j”mla ft nh „i;;;cnje o

::anzol.tuIzia)

Wurtosć

(ii

bez

VĄI:

f?/zyJku/ku unińtt ynunyc/; lub dpntzniic:;ugo

niaXstnuzl;ui liarlosc

ii ca/t ni

.yyfe,,,I,

:aA up

ii

—

s:uciuzko

iti

ealAoiiita

okn sb obouh,:iiiwUa urno rtv nunotrej lub c/wzanuctnew

:Ry”/;,z

akiąpóu)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w
art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia. o których mowa wart. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pip:
11.8) Okres,

W

któn”m realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostala zawarta

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

bib dniach:

lub
data rozpoczęcia: 20? ą_09_0 I

lub zakonczenia:

11.9) informacje dodatkowe:

SEKCJA HI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM1
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI uDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kom petencje liii) upran u len ia (10 prowadzenia określonej (lzialalnośc I zawodowej, o

1k wynika to z odrębnych prtspisó
Określenie wurunkoV \\yk mVca cli1i warunek. jeżeli
konccsjc na pnfl\adzenie d,ialalnuśui espodaruzcj

V

\\\

kaź”e. że lwiadu: I Aktualna

zakresie obrotu (tr/eda/\ ) cttycrn

zieinnyIil. wy dana przez Prezesa Urztdu I(euhwj I I newc(y ki. 2. Aktualna konccjc na

(

Z

7

3O.O..2U I 11:4,

IiIIps://hzp.wi.goy.plIZP4OOIkxIglidQpublikowiuwgo.apx?icI=53..

prm\idzene dz

łalności gospodarcze w zakresie dystrybucji

Irezesa l rzcdu I(egtihicj i Energetyki

—

W

Operawreiu Systemu Dystrybucyjnego na swiadezenie
którym znajduje sic

ni iejsee

Zeflinego. w\dalia przez

przypadku wykona%\ COW bedaeycli Operatorem

Systeinu Dystrybucyjneao lub o\yiatIezeI1 hi wykonawcy

obszarze. tia

2flZU

O

posiadaniu aktual nel

usług

tIIiiO%\ V Z

dystrybucji uazti licu iiejo na

odbioru gazu ziemnego

—

w przypadku wykonawców nc

bcdacych Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

In lormaej e dod Lit ko\k C
111.1.2) Sytuacja tinansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiajacy nie stawni warunku w tyti zakresie
J nlhrmacje dodzitkowe
111.1.3) Zdolność

lub zawodowa

tech niczna

Określenie warunków: Zamawiajacy urna warunek za spełniony jeżeli y konawca \yykaże że w
okresie

ostatnich trzech lat przed uplywem terniiiiu skladania olert, a jeśli okres pmwadienia

działalności jest krótszy— w tym okresie, wykonał należycie, a
—

W

przypadku świadczeń

okresowych lub cialyeh również wykonuje należycie, co najmniej dwie dostawy gazu ziemnego
wysokometanowego typu

L

wartości brutto

co najmniej

3oo.ooo,oo zł każda.

Zamawiający wyinaga od wykonawcow wskazania w olercic lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału

poskjlmyLinu

lenia wraz

i.

imion

i naz isk osób

%

in Formacja o k%\ al flkacjicli

konujacych czy nnoci przy real Mcj
łaW

odowy”uh lub dośwhidczcniij t\ch osób: \ le

In lormaeje dodatkowe:
111.2) I”ODST.W%Y WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okreIone w art. 24 ust. 1 ustaw Pzj,
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiajaey przewiduje nastąpujace kikultatywne podstawy wykluczenia:

7 z 17

3O.O5.2OI),

1:4

hllps

łik (podstawa

\V\

b,p.LMp.gIn

art. 21 ust .5 pkt X

I uczenia okresiona

pl JP4OOPodghtdOpubIkoiancgo.aspx?id=53..

tIsta\y\

Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKLAI)ANYCII PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO I”OTWIERI)ZENIA, ŻE NIE I”ODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Ośw ia(lcZC ii je

o II ie1nitl I C2 II in W3

kl lWiCH Iti

orai

SIWI HI a nin

waru n ków uj di ia In

w

i)stępo1%;uJ1iuI

Eu L
Oświadczenie o sI)elnianiu kryteriów selekcji
Nic
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh PRZEZ
„

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU
IOTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ARt 25 UST. I PKT 3
USTAWY PZP:
I ) Odpisz wituściwego rejestru lubi centralnej ewidencji i

wymagat wpu do

jeeIi odcbne

podsuiw do

\y

kluczenia

na podstawie

rejestru

o art. 24

\\ Iaseiweuo naczelnika iurztdu skarbowego

ust.

lub

inlórmacji o

działalności gospodarczej,

ewidencji, w celu potwierdzeniu

5 pkt I

ustawy

Pzl” 2) Zaś iadczenia

potwierdzaqcego. ze wykonawca nie

zalega Z

oplacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż?” miesuiee przed iupIy cm
składania oLfl lub

inncco

dokumentu pot% ierdzajaccn.

hiściwym organem )odatkowyn1

%

braku

że \\ ykoIuL%\

terminu

ca zawarł pomzum cne

Z

spnu ic spłat tych należnosci wraz z. ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie. odroczenie
lub rozłożenie na raty zaIelych plalności lub w5trzymanie w calości wykonania decyzji
właściwego organu:

) Zaświadczenia wlaśeiwcj terenowej jednostki organizacyjnej Zukladu

Ubezpieczeń Spolecinycli lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego. że \kykonaw ca nic zalega

Z

opłacaniem składek na ubezpieczenia

spolecine lub zdrowotne. wystawionego nie wcześniej niż miesiace przed uplywem terminu
składania otbrl lub

innego dokuiiientu

wlasciwyii oiganeifl

poL\ ierdzajacego, że Wykonawci zawarł porozumienie z

splul teh ualeznośc wraz z e\\entLuLLlnylni odsetkanu lub

grzywnanu. w szezcgołnosc uzyskał przewidziane

Sz 17

)flLwern

zwolnienie. odn,ezen iti kiłi ruzłozeińe

3O(i2OI, I

ł1It://hxp.uzp.goy.pl/ZP4OOPodgllldOpubłlkowili1ugo.usIx”?icl—53..

na rat\ zułeglyeh platności lub wstrz nianie

W

całości wykonania decyzji wiaściwego orĘailu; 1)

Aktualna koncesie na pmyadzenie działalności ospodarczej w zakresie obiotu (sprzetkrhy)
ea7em ziemnym. wydana przez Prezesa I :rz.echi Regu laej I :nergelyk .5) Aktualna koncesje nit
I10\\ adzenie

cIziilalnośei Łospodarczej w zakresie dystrybuej I eazu zienuwuo. wydana przez

Prezesa Urzedti Regulacji Uiieruetyk — w przypadku wykonawcow hediicych ()peiaoreiu
Systemu Dstrybucyjnego lub oświadczenia wykonawcy o posiy,daniti aktualnej urnowy z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystiybucj i inizu Ziemnego na
obszarze. na którym znajduje sic miejsce odbioru gazu ziemnego — w przypadku wykonawców nie
będacych Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 6) Dokumentów dotyczncyeh podmiotu
trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia. w
zakresie, wjakmi wykonawca powołuje sk na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu
jezeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego: Jeżeli wykonawca ma siedzihe łub
miejsce zamieszkania poza lertorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokunicntćw.
mowa w pkt I )

—

O

ktoryni

.). skiada dokument lub dokumenty wysti wione w kraju. w którym ma siedzibe

lub miejsce zamieszkania, potwierdza;zice odpowiednio. że: — nie zalega

/

opłacaniem podatków,

opłat. składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarl porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami. w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub rozłozenie
nt raty zaleg lych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystaw ony nie wcześniej niż 3

ni

iesiccy przed uplywem terminu składania olcrt:

—

nie otwarto

e.o likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ol crt. Jeżeli w kraju w który ni wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumeit( dotyczy. nie wydaje sic
dokumentow o k[ćry cli mowa powyżej zastepuje sk je dokumentem niwienijacym odpowiednio
oświadczenie wykonawc\ ze wskazaniem osoby albo osób upriiwn onych do )eo rearezentaej i.
łub oświadczenie osob. której dokument ruja? dotyczyc. złożone przed notanuszem łub przeł
organem sadowym. adm inistracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub uospodarczeuo
w Lbciwylu ze w z ledu na siedzibe ub Ituejsce zaiu ieszkani. uyl\onaw cy lub
zamieszkaniu tej osoby. lenuin\ okreloiie pow \ zej stosule

ni

iejsee

się.

111.5) WYKAZ OŚWłAI)CZ[Ń LUB I)OKFMEN”FÓW SKLAJ)ANiClł PIŁZEZ

Z

17

:0.05 20F

http://bzp.uzp.goy.pi/Z1”4OOPodglnclQpubIikowiinygo.itpx?id=53..

WYKONAWCE W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACE(;O W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ARt 25 UST. I I”K”I” I
USTAWY PiP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw.

LI W

przypadku

sWiLIdcLCIi

okresowych itib ciLlglych niwnież wykonywanych, w

okres e ostatnich J lat rirzed upływem term i no sk ludno ia „ krL
dzi ahal ności

est

krótszy

—

w ty ni okresie,

wraz

CZ\

jeżel okres pIowa(lzeuia

z podaniem ich wart osci piyedm oto, dat
.

wykonania i podmiotów. na rzecz których dosta% V
okrcsiajacyeh

J

osiztly wykonane. orni zataezeniem

dowodów

te dostawy zostaly wykonane lub su wykonywane należycie. sporzadzoneĘo

zgodnie z. zalacznikieni nr 5 (10 SIWZ. Dowodami potwierdzajacymi czy dostawy
wykonane należycie sil:

—

rehrencje bądź

któreuo dosutw\ byiy wykonywane.

I

inne

zostaly

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

w przypadku świadczeń okresowych łub ciuułych sa

wykonywane. Jez.eli z uzasadnionej przycz\ n o ohiek[ywnym charakterze Wykonawca nie jcst W
stanie uzyskać tych dokumentów, Wykonawca sklada oświadczenie. W przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niz3 mieswce przed uplyweiu
terminu składania o lbrt.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCII PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA,IACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 USt I PKT 2
USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) 111.6)
-

Okna musi zawierać n stepujuce oświadczenia i dokumenty: I )

y pelniony Formularz olertowy

spor,adzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Zalącznik itr I oraz Formularz cenowy I A do
5! WZ 2) oświadczenie o sh1clIii1iitI warunków udziału w postępo\%aniu

—

Z:ilacznik nr 2 (10 Xl WZ

J) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Zabacznik nr 3 (kl SIW! 4) pełnomocnictwo do

reprezentowalLa w\ ktHmwc\. o ile olerte sklida pełnomocnik 5)
t!zecieuo —jeżeli wykonawca l)0Iet na zasobach lub

t)z 17

5)

zobo\\

in/anie MRIlnotU

tonuj i podmiotu trzeciego
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SEKCJA IV; PROCEDURA
IVI) OPIS
I\” 1.1) Tryb udzielenia zaniówienia: Przetarg nieogntniczony
l\”.1.2) Zaniaiyiająeyżjda iyniesieiiia

ly:i(IiIjIn:

Nh
Ifliomlaeja

Iti telitit watliuiii

IV.1 .3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania

zamówienia:

Nie
Należy podać

IV.1.4)

Wymaga

in formacje

na temat udzielania zaliczek:

się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lul) dołączenia tło ofert

katalogów elektronicznych:
Nie

Dopuszcza sic złożenie ofert

W

postaci katalogów elektronicznych lut) dol cienia do ulcrt

katalogów elcktronic;nyeh:
Nie
In ornlacj e d xlal k )w e:

Iy.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszczu sic ilo,”ciiie alerty warianto wuj
Nic
Zlożenie ateny wariantowej dopuszcza sic tylko z jednoc!eI1\ in „ltyeniem olenty iasadniciej:

1yW6) Przewidywana liczba wykonawców. którz zostaną zaproszeni (1(1 udziału w
postępowali in
QnIuIt.

ogrwncoin

I?tĘflV/ULjU 2

(

„ls „.cr;zh;n, tIhrIot Ao;M IinIIrr/ln,

jNh1IIh”IiCfliy tli/li ))ih1 71k)

Liczba wykonaw cow

11 zł?
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l”i%C\\ Ld\\yana iiiiiiiiiii liczba wykoila\\cow

Maksymalna liczba \yykonawcow
Kryteria selekcji wykonawców;

IV.1 .7) Informacje na temat umowy ramowej liii) dynaniicziicgo systemu zakupów:
i iii owa ni iuowt i bed z e ;awa rL

Czy przewiduje sic ograniczenie liczby uczestników tiniuwy ramowei

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowcj:

In Ihrmaeje dodatkowe:

Ztiinówicnie obcjnwje ustanowienie dynamicznego syslenrn zakupów;

Adres s(rnny internetowej. iw której beda zamieszczone dodtitl owe in (ormacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów;

ii)hwi]icje dodatkowc

W nhlflacI) UflHfl\ 3” ramowej!dyiUIi1)ic/neo 5Y”stCIllU zaktipow dopuszcz;i ie zlożenie niLu

w

larmie ktittiiotiów elektronicznych;

Przewiduje siy pabianie ie złożonych katalogów elektronicznych infbrrnacji potrzebnych do
torządzenia oleit w ramach umowy ramowej dynamicznego systemu zakupó\\;

Iy.1.8) Aukcja elektroiiiczna
Przcwidziaiie

lest 1 rzeprowadzenie aukcji elektronicznej (pr:

nflIflcynF iit”nc jur/t

„hia nn ;g;y;nc( ))z i jn: !ćn

(ah”ct”łzum) \e

Należy podać adres strony i ilterflett)%% c, na której aukcja bcdiie prowadzona

1 e 17
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Należy wskazać eIemcut\ których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przew i(l Uj C

się ogniu iczen hi CO (10 P rze(Is aWi() Ii yeb

wartOści,

iiy ni kij ąCC Z Oj) ku I)rZC(l 11)10 tu

za iii ówieii ja:

Nalezy podać. klore

i Ibrmacje

oniz jaki bedzic termin ich

zostana udoslpnione \ykoWlwcon1

w trakcie

aukij i clcktroniuuiiej

udosicpnieiiia:

In brmacje doLyczuee przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przc\4idziany sposób poswpowania w loku aukcji elektroniczneli jakie byd warunki, na
jakich wykonawcy hed mogli licytować (in inimalne wysokości postapień):
lnlbrmacje dotycznce wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazań I speeyiikacji
technicznych w zakresie polaczeń:
Wymauania dolycnące rejestracji

Informacje

@

kkiuylkacji wykonawców w aukcji elektroniczncj:

liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

(/\ ykonawcy. którzy nie złożyli nowych postapien. /ostQma zakwal ilikow ani do nastepne2o
etapu:

\karunki zamkniccia aukcji elektronicznej:

J\2) KRYTERIA OCENY OFERT
1y2.1) Kryteria oceny ofert:
1V2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie

cena

1V2.3)

I 00,00

Zastosowanie procedur3 o której

mowa w

art. 24aa ust.

I

Iista%y

Pip (przetarg

II ic raflLlIicłOlly

Nie

13 z Z 7
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111111%

I V3) Negocjacje

Z

I Y3. 1) In for iii a uje

ogloszcu kiit. (JW log koti kII ICIICVJIIy. fl rtłIerstw(?
ii a te ni a I

n egoej a cji z

III nowacyj lIC

og losze u jem

Minimalne wyntw:inin, kóre musza spełniać wszystkie olerty:

Piyewidziane jest zustrzeene prawa do udzielenia

nilu

wienia na podstawie oleit ws(epnych bez

piyeprowtdzeiui a negocjacji
Przewidzi:iny jest podział

neaoei;ie;i na etany w celu oniniczeniu

\alezy podać inlbrmacje na temat etapów neocjaej i

Inioiwacje

(w tym

liczby ofert:

I iczb etapów):

dodatkowe

IV.32) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Inlbrniacja o wysokości nagród clio wykonawców. którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili roZ\\ latania

stanowiace

podstaw (10 skladania okrt, eeIi zainawiajacy przewiduje

wigiody

Wslepny harmonoiram joswpowania:

Podział dialogu na etapy
!Nalezy podac

\%

celu oijraniezenia liczby rozwiązań

in lormacje hi temat etapo%\

Walogu

In ( rmacj e cl odat ki twe:

1M3.3) I nformacj C
I

lUt

temat l)?I rtllerst%% a

innowacyjnego

lenienty opisu przedmiotu IamW)\\ ienia deEimiiujace

mnhuimiialmie

\\\ mnimaamnia. ktor\

mu mtm;i

od pow udać wszy sW e ił ćrty

14, I

3O05201). 11:4:

htlps:J/bzp.u;p.goy.pl/ZP400PodgladOpublikownnego.aspCid 53..

lodzia I negoci acj na ciapY w celu ograli iczeri u I czby ofert pd legajucyc li neocjacjolfl poprzez
zastosowanij kryteriow oceny ofert wskazanych w spceylikacj i istotnych waninkow zamówienia:

In lori nacje dodatkowe:

1 Y.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej. na której budzie pmwadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jes dostcpny opis przcdnirotLl zamówienia w I icytacji

elekironicznej:
Wymagania dotyezace rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ciektronicinej. w rym
wymauania techniczne urzadzeń inlhrniaycznych:
Sposób postepowania w toku licytacji elektronicznej. w tym okreslenie mini nalnych wysokości

postąpien:
Iniórmacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykomn\cy. którzy nie zlożyli nowych postapień. zost:ina „ak\%aliliko\\ani do n:Istcpne!o etapu:
Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytaup elekironicznej
DaLi: godz na:
1 eriniti otwarcia licytacji clckironiczncj
Termin i warunki zamknkcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

UI1iO% \Y

sprawie

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

\\yniaininia dotyctacc zabezpieczenia nalczywgo wykonana uniow

lirlriuticje dodatkowe:

I\5) ZMIANA UMOWY
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oferty, mi
I „rzewid uje sic istotne 1111k) In posta now iei”i zawa rtej ti mowy w siosti liLii do I reśei

podstawie której dokonaiio wyboru wykonaw ci: Tak

NaIey wskazać zakres, charakter zm i un oraz warunki wprowudzen UL zm kin
Zos(aly

okieś oiw

W LOZJ7HI

Ic XVI. Sł W Z

—

I StOLIW

p0SUIK)\ Ie(1UI.

które zostui mu wprowadzone do

reci Llmo\\y.
IVÓ) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I Vó. I ) Sposób midostępiiiatiim informacji o charakterze poufmiyni

(jeżeli chni cm):

Srodki sIutce ochronie in formacji o charakterze poufnym

1V6.2) Termin skiadania ofert lub wniosków o (101)uSzCzeilie do udziału w postępowaniu:
Data:

20 I 9—06— I 2. 1Ęo(Iztna: I 0:00.

Skrócenie terminu składania wniosków, ze wzglcdu na piIm potrzeby udzielenia zamówienia
(przetarg nieoenmic,.ony. przetarg ograniczony, negoijucje z ogłoszeniem):
Nic
Wskazać powody:

Jezyk lub

jw ki.

jakich

m0!a

byc torzadzaile

(IłeM)

lub wnioski o dopusicenie do udiialu w

postepowaniu
jezyk polski
IV6J) Termin zwiazania oferI:: do; okres w diihmcli: 30 (od ostatecznego terimiiu skiadunia oIrt)

Iy.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
ktaj4cych
nieprzyznania srodków pocliodzcych z budżetu Unii Europejskiej oraz nie)od
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

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

całości lub części zamówienia: Nie
I Y.6.5) Przewiduje
służ4ce

sk u nicważn ku je postępowan ki o udzielenie zam ówien ki, jeżeli środki

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub

zamierzał przeznaczyć 112

z

u”” rozwojowe, które zaiuaw iając%

sfinansowanie całości 1111) części zamówienia, nie zostały

IIIII

30.03:0!

I 3:
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pr/yiiiw

Nic

I %6.b) In forniacj e

ZAŁĄCZNIK I
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INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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