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I nsiytu t Włókien Ii kIn a: I”rzyrzad (10 wYziIaCZ;i ii hi oporu cieplnego i oporu pary wod i”tj wyrobów”

wiókien iiiczych wg wymagań norm PN—IN ISO tł (192:201-4—Ił

O(;LOSZENII; O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie ohowiazkowc

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspóllinansowanego ze śro(IkóW Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakludy pracy chronionej oraz wykonawcy, których

dzialałność, łub działalność ich wyodrębnionych organizacyj nie jal nostek, które będą realizowaly

zamówienie, obejmuje społeczna i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

ma rginalizowa nych

Nie

NaIe2y podać minimalny procentow „ wskaźnik zatrudnienia osót należacych (10 jednej lub wiccj

kakgorii. o których mowa w art. 22 ust. 2 usawy Pzp, nic mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (W %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAMCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nic

Postępowanie pri.eprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

I)rLeł)rowadzcll ic postępowali hi

Nic

In forniacje na temat pod m lotu któremu za ni awiający powierzyl/pow ierzyli prowadzenie
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l)0SRl)0i%1111 ia:

)stypuwanic jest przepronadza uc wsI)uiI) ic przez za maniającyeb

Nie

Jezel i tak. itiłeży w\niiCfliĆ zaniaw!:iIacych. k(órzy wspólnie Pr/_eprOyiI/ąią posttIJOWaiUC oraz

pod ić adresy ich siedzib, kulowe no njery i deiii li kucyj ne unii, osoby do koitak Ló wraz / da 1)111 i

do kOiltflklOw

Pos!ępowanie jest l)rzel)rowa(Izafle wspólnie z. zanlawiającynhi Z innych państw ezlonkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypad ku llrzepr(flyalz;In ia postępowa ula wspólu ic z zamawiającymi z innych państw

czionkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: instytut Wiókiennictwu. krajowy numer dentIikaeyjny 00005023900000,

nI. flrzezińska 15 „ 92-103 Łódź. woj. łódzkie. państwo Polska, teł. +48426163103, e-maił

mpiotrowskaWiw.łodz.pi, Faks ±442679263X.

Adres StflNlY ntCrfletO\YCl (131(L): W\yw.IU”iOtl%.pi

Adres proliłu nabywcy;

Adres strony internetowej pod kióryni niunia uzyskać dostej) do naiyed,i I urzadzen I nb iormitow

plików, które nie są ogólnie dostĘpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (prosze określić):

Instytut Badawczy

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ćżeU doh”c”zj):

l”odAal ohowiazków ni iedzy zamawiajacymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postcpowania, w w przyptdkii wspólnego przpm adzania postepowan L Z zamawiajacymi Z

innych państ\s c/łonko\skich Unii Uuropcjskiej (któr3 Z ianiawiajauycli jest odpo\kiedzuiłny za

przeproadzei ic postcpcn\ una. czy w jaki in zakres w za przeprO\\adzen ie PkP\ dii a

odpo\ jadam pomstai zmiawiawe\ czy zwiówienie hedzie udzielane przei kaziłeo Z

2 z fl, I 5.05.101 „ 12:3
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ZalllaWiajnc\CI1 lidywidualnic. czy zamówicilic ztlsLlnic udziclonc imieniu na zecz

)ZOS ta ly clI ni iti a w I aj acy cli):

1.4) KOMUNIKACJA:

N icogr:i Ii iczony, I)e1113 I bezposred iii dostęp do tIOkSI 111Cl) (ÓW Z OstęOWlI1 ifl HI ożna uzyskać

1)0(1 adresem (URL)

Tak

W\y\y1W.IOtlZ.I)I

Adres strony internetowej. na której zamieszczona będzie specytkacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

wwwiwlody.pl

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

pod adresem

Nic

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesyiać;

Elektronicznie

Nic

Dopuszczone jest przesIanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

iy inny sposób:

Nie

Inny Nposob:

Wymagane jest lrzeslahl ie ofert In b wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w

iiiiiy sposób:

Tak
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Irin sposób:

Pisemnie zgodnie z X SI\VZ

Adres:

Sieć Rlda\\eza LIIkasIuwiL”Z instytLlI Wiokienniewa . ni. ł1rzezinska S 15. 92—103 Lódź

komunikacj;i elektroniczna wymaa L rzystania z narzedzi i urz4dzcń liii) formatów plików”.

kto re nie s oó litie J osW puc

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpośredni i bezpiatny dostąp do tych narządzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego: Przyrząd do wyznaczania oporu cieplnego

i oporu pary wodnej wyrobów włókienniczych wg wymawni normy PN-FN ISO 11092:2014-II

Numer referencyjny: KIUZP-236- IW IQ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na cząści:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu iy postępowaniu można skiadać w odniesieniu

(10:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo (10 u(Izielenia h!eznie nastcl)uj,cyclI części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

1 z 16 iS.0520H. l2:,
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11.4) Krótki opis przedmiotu zaniówienia ft/el kość. :akn”s. mcbczj J dość closcrit tnhig lub tobół

!; tub i kun „tiż lub okn?ślenk” :upołcebo i „wikt J u „r,izcąa;i ) a w rzypad ku par ue rs twa

in nowacyj Ii C() — określni je za i trzehowan hi na in nowacyj uiy pnid u kt, usłtig In h roboty

h udowlane lijedm lotem zamów cni jest I „rzyrzud do wyznaczania oporu cici I nego oporu iry

wodnej wyrobów wlókienniezych wg wymagań normy PN—IN so li 092:2014—l I spełniaiacy

parametry techniczne określone w zalaczniku nr JA do SIWZ. Przyrzad zwany pocaca sic

zaizolowana cieplnie plyta wystcpujacy pod oryginalna nazwa Sweating guarded hoiplate

przeznaczony jest wyznaczaniu oporu cieplneo I oporu pury wodnej wyrobów włókienniczych

zgodnie z mewda badania opisana w normie I”\-IN ISO 11092:2014—t I „Jeksiylia — Wyznaczanie

wlaściwosci fizjologicznych Pomiar oporu cieplnego i oporu py wodnej w warunkach stanu

ustalonego ( metoda pocącej sic zaizolowanej ciepnie pIyly. Konstrukcja przyrzadu powinna

umożliwiać umieszczenie przyrządu w komorze klimatycznej o przestrzeni roboczej: szerokość— 120

cm x glcbokość —65 cm x wysokość — 120 cm. w którą zaopatrzone jest Laboratorium JW.

ł(ozwhizanie komtrukcyjne plyt pomiarowych do pomiaru oporu pary wodncj i oporu ciepłu

O\% inny speiniać wymaganuu opisane w normie PN—l N ISO II 092:20 I 1—ł I i spełnienie wymaań

pow inna być zadeklarowane przez dostawce przy rzadu. Ponadto konstrukcja pIY\ rntdu powinna

zapewniać: — kontrolowany przepływ strumienia powietrzu nad płyta pomiarowa. — porn ary dla

próbek o zrożnicow wiej erubości łacinie z maksymalna grubocia 100 mm. — elektroniczne i

manualne ustaw cnie wysokości płyty nict”.bcdne dla dokladneuo ustawienia parametrów testu.

Oproeramowan ie monitorulace przebieg pomiaru powinno: — posiadać moduł dla procedur

wyznaczania kcl ( opór cieplny) i Ret ( opór pary wodnej). — umożliwiać automatyczne zadawanie

warunków klimaiycznych (temperatura i predkość przeph wu powietrza) monitorowanie podcza.s

porn urn, — monitorowanie wartości parametrów Kcl i Ket podczas pomiaru ( przebieg wartości w

postaci zmian W czasie wykonywania pomiIru - np. monitorowanie na wykresie), — zbieranie danych

z porn arów, wykonanie zadanych obliczeń i ich archiwizacje. Dopuszcz.a sic Lm rzadzen ia rownoważne

rozumiane jako urządzenia wykonane przez clow olnych producentów przy zachow aniu identycznych

lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych.

SzUi 15.05.20W, l2:3
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11.5> CIón D kod (TV: 38000000—5

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita wa rtośc zarnówien hi (jeżeli :aJncnIwjaci jN)ChI/t” h/mnnuje O 1inius „/

Ć1111() li un

Wartość bez VAl:

Walu ta:

(ii piz-i y;udk it IUIIOI” flhiil(flii”ch /21/, (/yi1LiiiIiLz-Ii(”j() Si”SIeIiijl WkiijN”ii” S.LZL1II?k()1ICI ca/AI)II//€i

„uzkyyn;abia itar ość ii ca/vii; cjk,csic oboitu,:i”iyu,;uz I/InDII)” raiIuJiycj /21/) b”JICiIIIU2ii(O „YI”SkInh/

zakupów)

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 Pzpr Nie

Określenie przedmiotu, \iclkośei lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

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

11.8) Okres1 w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, nn klór została zawarta

umowa ramowa lub okres, na któn został ustauowion\ dynamiczny system zakupów:

ni i esi ąc ich: liii, cl niach

lub

data rozpoczęcia: Iii/i zakończen hi: 2019—l 0—3 I

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA II!: INFORMACJE O ChARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘP(fl\ANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreJonej (lzialalnoci tan odowej, o

6 1 15.05.2011). i:3
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ile wy ni Ica to z odrę 1) iiyeh prpisów

Określenie warlInIw\\ : Zamawiajqey nie tawia warunku w tym zakresie

Inionnacje doWitko e

111.1.2) Sytuacja iiuaiisowa liii) ekonomiczna

Określenie warunkuw: Zamawiajacy nie stii\\ izi uaniiikti w Lviii zakresie

lii łorni ucj C ik ti at ku we

111.1.3) Zdoi nośe techn iczu a lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiajaey uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wyka,e. ze: w

okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skkidania ofert. a jeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy— w tym okresie. wykonat należycie co najmniej jedna dostawc l”rzyrzadu

do wyznaczania oporu cieplnego i oporu pury wodnej wyrobów włókienniczych o warlości co

nuj nin ej 200 000%00 zi brn (to.

Zaniawiajacy wymaga od wykonawców wskazinia w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z inlormacjii o kwul likacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

In lónnacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

[11.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastepujuce Likultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCh IRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO ]„OTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLI:GA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

7z16 15.052019, I2:3
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SELEKCJI

Ośii” ja deze O je o iii epod lega nin wy 1(111 czeil in o fliz s pelo in iiiii warunków ud zi a In w

postępowan iii

Tak

Oświadczenie o sI)cIii huiiu kn(eriów selekcji

111.4) WYKAZ OŚWIADCZH LUB DOKUMENTÓW . SKLAI)ANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRY CII MOWA W ART. 25 UST. I PKT J

USTAWY PZP:

I. Odpis z wlaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inFormacji o działaliiości gospodarczej.

jeżeli odwbne przepisy wymagajn wpisu do rejestru lub ewidencj L w cetn potwierdzenia braku

podstaw do wykluczenia na podsia je o arL 24 ust. S pkl I usawy PZl” 2 .Je,eli wykonawca ma

siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu, o którym mowa w pkt I. skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju.

którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. polwierdzajace odpowiednio. że: 1) nie otwarto

jego Iik% akicji atu nie oHoszono upadłości, wystawiony nie wcześnic niz 6 iniesiecy przed

uply wem (enninu składania ot”rL Jeżeli W kraLI ni cjsczi zamieszkania osoby lub krju.

którym wykonawca nin siedzibu tub miejsce zamieszkania. nie wydaje sie dokumentów. o k(ćrych

mowa powyzej. zastepuje si je dokumentem zawierajacym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oś jadczenie osoby. której dokument mial dot% e/yU. złożone przed noIiritiszem lub przed

oreaiiem sadow nt administntcyjnym albo organem saniorzadu zawodowego lub spodurczeuo

właściwym ze \%/glcdu na siedzihe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Termin okreslony powyzej stosuje sic .5. Dokumentów dotyezacyell

podmiotu I zeeieo, w celu wykazaniu braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz

spelnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powoluje sic na jego zasoby, warunków udzialu w

postepowaniu —jezełi wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYC}I PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZANAWIA,JACECO W CELU

X z IOS.2O°.
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ARt 25 USt I PKT I

USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równicy, wykonywanych. w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia

dzialalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dai

wykonania podi n otów. im rzecz których dostawy zosta y wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy łe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego

zgodnie z zalacznikiern nr 5 do SIWZ. Dowodami pot\yierdz cymi czy dostawy zostały

wykonane należycie sa: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot. na rzecz

którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lut) ciągłych Są

wykonywane Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

stanie uzyskać łych dokumentów, Wykonawca skiada oświadczenie. W przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzajace

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiace przed uplywem

terminu składan hi ofert.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W I0STĘIOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU

IOTWIERDZENIA 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)

Oferta musi znyierać nastpuj4ce oświadczenia i dokumenty: I ) wypełniony formularz ofertowy

sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiacego Zalącznik nr I do SIWZ; 2) oświadczenie o

spełnieniu warunków udziału w poswpowaniu — Załącznik nr 2: 3) oświadczenie o braku podstaw

do wykluczenia Zalacznik nr 3: 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile oferty

sklada pełnomocnik; 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli wykonawca polega na zasobach

łub sytuacji pod in u )tu trzeciego

SEKCJA IV: PROCEDURA

4 z 16 15.05.2019, 12:3”
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IV.I) OPIS

I V. 1.1) Tryl) udzielenia zamówienia: Przetan; nieograniczony

I V. I .2) Za in aw iaj q cy ż4 da iy n iesien ja wa diii ni:

Nic

Inlormiicja na temat wadium

I \ 1.3) Przewiduje sic udzielenie za liczek na poczet w konan hi za ni ówien ia

Nie

Należy podać in !hrmacje na temat udzielaniu zaliczek:

IV.I.4) Wymaga się zlożenia ofert n postaci katalogów elektronicznych lut) dolączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza %ic złojenie okrt w. postaci katalogów elektronicznych lub doluczenia (10 ohrt

kata logów elektronicznych:

Nic

Inioniiucje dodatkowe

IVI.5.) \Vymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszuza Są z:ozcnie olcrly wariantoac;

Nic

Złożenie oferty wanaiflowej dopuszcza si tylko zjednoczesnyrn złożeniem ołerty zasadniczej:

IVJ.6) Przewidywana liczba wykonawców, którn zostam zal)roszeni do udzialu W

postępowaniu

(pr:eflzJ ()flfl1 CO??), IUgĘOC/U /( (%Ę/OCUIlh”fl?, C/kUmĘ kO,?klłfl”1hr/,fl j)a?i1uT.yhI”O illflOlrizĆ 1711Ł)

Liczba wy k )IhLWCĆW

Przewidywana mini nal na liczba \\ ykonaweów

Maksymalna liczba wykonawców

10 z U 15.05.201t). 12:Y
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Krykria cIekc i wykonawcćw:

I\ 1.7) Iiifoiniacje 112 teniat umowy ramowej liii) dynaniiczncgo systemu zakupów:

L I11O\VJ ralno\ya Liedzie zawarta:

Civ przewiduje sic ograniczenie I iczby ucz [iików urnowy nifliowej

Piyewidziaiia maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

lnlonTwcje dodakowc:

Zarnówiene obejniiije ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony interne(owcj, na której b(da zamieszczone dodtakowe iniórmacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy mamowej/dynamicznego systcmitii zakupów dopuszcza si zlozenie okrŁ w

lonnie kaL log iw clekirormicznycli:

Przewiduje sic pobranie ze „Iożonych katalogów elekt ronmcznych iniormaej potrzebnych do

sporzadzenia ofert \\ ramach umowy nmmowcj;dynamiczimego systemu zakupów

IVWX) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jeSt przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pce!cz;;Ę nicognrnic:wn: /nzicz

mĘnuzk:cnn IJLIĘLU 70Ć7t ( ilO.CL”I1tLI?J) Nie

Na czy podac idres st ron i nternetow e ni I< tórcj aukcja bcdzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości ląd:, przedmiotem aukcji elektronicznej:

II z lb l5.O5.2Ol), 12:3”
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Przewid il)Q Si ograii iczen ja co do I)rze(lstlilyioIiycll iy:i rtości, wyu i kajace z opisu przed ni jotu

zamówienia:

Należy poWie. które inkwiiiicje zostiiia udostepnione \\ylwnawcom trakcie aukcji elekironicznej

oraz jaki licdzie termin ich tidostepnieiua:

In lormacje dotyczace zehiegti atikc: i elektronicznej

Jaki jest przewitizany sposob poswpm\:inia w toku aukcji elekironicznej i jakie bcda \\artinki. na

jakich wykoiiawcy bcda iiogl i J cytować ( nUnimalne wysokości postąpieii ):

InFormacje dotyczące wykorzystywanego sprzttu elektronicznego, rozwiuzań I specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyflkacj wykonawców w aukcj elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie cł] trwania:

Czas tnyania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostano zakwalifikowani do nastypnego

etapu:

Warunki zamkniccia aukcji elektnmicznej

1V2) KRYTERIA OCENY OFERT

Wił) Kryteria oceny ofert:

Iy.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 1 OA)0

Senyis 15,00

!D Tcm n reai i;”acj zainówienia I 5.00

1V2.3) Zastosowanie procedury, o której IIIOW2 w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

1 teogni ni czony)

12z U
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Nic

I V3) Negocj acj C 1 oglosteii lem, J ia log koii ku Felicyj li)”, 1Ml rtne rstwo iii nowacyj Ue

I y.3. 1) In Co rm a ej e na lenia I negocjacji z og loszen je ni

Minimalne wyluagailia, ktore musza spelniać wszystkie olerty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na pods(a\ ie ulen wskpnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział neocjilcji na eUipy w cclii ograniczenia liczby ofrL:

Należy podać inibrinacje na temat elapow negoejacj (w tym Iiczbe etapów):

In lormacje dodatkowe

1V3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamiiwiajacego lub informacja o sposobie uzyskania lego opisu:

Iniormacja O wysokosci nagród dla wykonawców którzy podczas dialogu konkurcnc\jnego

przedstawili roni iazania sianowiuce podstawe do składania ofert. jeżeli zamawiajacy przewiduje

nairody

WswpI]y I irmononim postcpowania:

Podział d in bim na ciapy w celu oLran iczen in I iczby rozwiazan

T\a leży podać in Ibrniacje na temat etapow dialogu

In lorn LiCj e (Ind Likowc:

IV,3.3) Infonnacje na temat partiiurstw:i innowacyjnego

I leiueniy opisu przed in otu zamówi cn in delin i ujace ni in i ma ne wmugania, ktorym inhisi
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odpowiadać wszystkie okrty:

Podzi;il negocjacji ilu etapy W ccl u ognia iczen iii czby olcrt pod legajacycli negocjacjom poprzez

zastosowanie krytcriow oceny ofert wskazanych w specyflkacj i istotnych warunków zamówienia:

In lon naej e dod ii R owe:

I\4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której bedzie prowadzona I cytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest doswpny opis przedmiotu zamówienia W licytacji

elektronicznej:

Wynhwunia dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcoy w licytacji elektronicznej. w tym

wymaeania techniczne unudzeń intbrmatycznych;

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej. % tym określenie minimalnych wysokości

postapień:

lntonnacjc o liczbie etapów licytacji elektroniczne1 i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktćrzy nie zlożyli iiowych postupień, zostana zukwalilikowani do ilasttphlego etapu

Termin sldadania wniosków o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: odzi na:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i wirunki zamkniceia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stroti postanowienia. które zostana wprowadzone do trcci Y\% ierancj umowy W SI”UW ie

zaniwi emiL publicznego, albo ouolnc warunki umowy, albo wzór umowy:

Wyiiiiw.an i a dotyczace zabezpieczen iii na lei tego wykonana iii nowy

Iilloi1l1aCc tlitjitkowe:
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IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewid uje się istotne Zol ia 03” postanowień zawa duj u nl(nyy w stosu nku (10 treści oferty, na

podstawie której dokoiiaiuo wyboru wykonawcy: Tak

Na luzy wskazać zakres. charakter zmian uraz warunki wprowadzei u hi zmian:

I)opuszcza Inc zmiany zawarLej umowy zostały okiesi one we wzorze umowy ztułaczn ik jur 6 do siwi

Iy.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I\6.I) SI,osół udostępniania informacji o charakterze poufnym Uccc// do!ue:u”):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV62) Termin składania ofert lub wniosków O dopuszczenie (10 udziału iy postępowaniu:

Data: 2019-05-30. godzina: 10:00,

skrócenie terminu składania wniosków, ze wiglcdu na pilna potrzeh udzielenia zamówienia

(przetarg nieognmiczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem ):

N c

Wskazać powody:

Jczyk lub jciyki. w jakich maga być sporządzane okry łub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowan tu

>jczyk polski

Iy.6.3) Termin związania ofertą: (10: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania okrt)

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodkgających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

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

calości lub części zamówienia: Nie

IV6.5) Przewiduje się unieważnienie )ostęp0%% ania o udzielenie zamówienia, jeżeli śnHlki

służące sfinansowaniu zanuówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiającY

zamierzał przt”znaczyć na sfinansowanie całości 1111) części zamówienia, nie zostały unu
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PZYz1U1IW N je

I V.6.6) I nfornuicj c dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH

I z 15.05.201 11”


