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Ogloszenic nr 578534—N—20 19 z dna 20 I 9—07—25 i.

Instytut Włókien ii ichni: Stanowisko do badań wlaściwości akustycznych wyrobów wlók kun iezycli

O(;LOSZ[NII: O ZAMÓW lENIU - Dostaw\

lam ieszczan je l)gloszen ia: Lim eszczan c ObO\yt!ZkO\yc

Oloszenie dotyczy: Zamowicnia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub pnigramu wspólflnansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tuk

Nazwa projektu lub programu

Projekt wspól ri nansowuny W WJiUICI1 Dzialan in I. I „J bdaniu, rozwój i komerejal iztwja wicdzy,

RegionaIneo Programu Województwa l,ódzkieo 2014—2020. Umowa nr

RI”LD.O I .0! .00—I 0—0002! I 7—00. Tytuł projektu: .InnowMcyjnc W Iókienriiciwo 2020

o zamówienie mog;j uI)iegać się wyI;cznie zaklady pracy chronionej oniz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje i zawodowp integrację oNób będących ezlonkamj grup spolecznie

marginalizowanych

N je

Należy podać minimalny procentowy skażnjk zairudnieniu osob mialezucych do ednej lub iceej

ktteorji. O k[on ch ii1OWl w art. 22 ust. 2 ustaw) Pzp. nie mniejszy niż 10%. osób ztrtidnionych przez

iaklady prac chronionej lub wykonawców albo ich ednostkj (w %)

SEKCJA!: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza ceiitralny zamawiający

Nie

Postępowanie I)rzcprmyadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

I z t( i0?20!t). I3:3(
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N je

In fo viii a ej e Ii H (ciii a I iiiiotii któ reni ti za ni a W Hi POWIerzy I/pow je iZ3 li P rOW H dzen ie

1)081 ęjiowa j ja:

Post ępow aii je jest p rzep rowadza ile WSp() Iii je przez za iii UW IHJ 4 cyc li

N je

.Jezel lak. ial eż> wym jen jć zLimawlajeyeh którzy wspól n je przeprow[idzj poswpowitnje oraz

podać adresy jch sjedzih. krajowe numery identylikacyjne oraz osoby do kontaktów wrazi danymi

do konLktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zaniawiająeynii z innych państw ezlonkowskjeh

Unii Europejskiej

Nje

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zarnawiajjcyrni z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej — maj:ee zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

1. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Wlókjennicta. krajowy numer identyfikacyjny 00005023900000,

ul. Hrzezińska 5 15 „ 92-103 Łódź, woj. lódzkie. państwo Polska, tel. 448426163103, e-mad

mpiotrowskaiw.lodz.pl, faks 4842679263$.

Adres stiony internetowej (URL); www.iw.łodz.pl

Adres prolilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostep do narzcdzj j urzadzeń lub [ormatow

plików, które nje sa ogólnie dostepne

I. 2) RODZA.I ZAMAWIA.IĄCECO: inny (proszą określić):

Instytut Badawczy

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotpczj):

Podział obowiazków ni edzy zama\k iajaeymi \% przypadku wspólnego przepr0\at11a1i hi

ja, tym w przypadku wspólnego przepro%adzania postepowania Z zamawjajqeymj Z

mych państw człon ko\% sk ich [Jj i I uropej sk ej (który z zamawiających jest odpo\4 jedi al iy za

2 z I 25.07.2014, I 3:3(
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)lzcpiOWadLen je pOStL1O\VZin Ifl, CZY I W jak in zakresie Za przepron adzen w 1 sttpowan a

od lioWiadliją pozostali zamaWiający. CZY ZEIIFIÓWICI1 ic hedzie udzielane IM/_e/. kliżilego Z

zamaWiających indy% dualnie. czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu na /_ecz

po/usta k”cli ziimawiajacych

1.4) KOMUNIKACJA;

N iCŚ ) ni ni CJO 11%. pel ii „ i I)Cz po re liii (I osi [) (to dok urn Cii tów z post ępow an in możn ;u llZ5 ka ć

1)0(1 idreseiii (URL)

TiuL

W WW. I W. I od>”.. Pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zliniówienia

Tli k

wwwiwlodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowaiuia jest ograniczony - więcej inforniacji można uzyskać

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie (10 udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elekt roui I czn ic

Nie

id res

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wnioskón o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

Nie

In i” P°°1”

\Vymagaiie jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie (10 udziału w postępowaniu iy

3 z 25.07.2019, l3:3(
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111113” S pOsól):

Inny sposób:

Pisemnie. zgodnie z mzdzialem X. 5! WZ

Adres:

Sieć thtdawei;i LI IKASILWI(7, — Ins[y(u( Włók;ellI1ict\\a. LII. Iśrzciińska S.”! 5. Q2—IO3 I .ódż

Komunikacja elektroniczna wymaga lwrzystania Z narzędzi i urndzeń lub formatów plików,

które ii ic 54 ogól it je (I ostępu e

N że

Nieograniczony, pelny, beipośredni i bczpławy dostąp do tych narzdi.i IllożluL uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa na(lana zamówieniu przez zamawiaj4eego: Sianowisko do badań wiuściwości

akustycznych wyrohow wiókienniczyeb

\itmer referencyjny: KFJZP-236-201 °

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono (lialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: DosLtwy

11.3) Informacja o możliwości skladania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na cząśel:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie (10 udzialu iy postępowaniu można skiadać w odniesieniu

do:

Zainawiajacy zastrzega sobie praiyo do udzielenia hlcznie następujcycli części lub grup czyści:

4y Ib 15.O72O. I.:3(
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Maksyma Iii a licz l)a CZ%C I za in ów jen hi, na które iii i )ŻC ZON hi ć li (IZ klon e za ni ów jen je j eJ lic lilii

wykonawcy:

11.4) Krótki opis priedniiotu zamówienia (iiwMoŚć. :ukn, /nJ:czi / iIośc (h)s;mi usIztj bib rohii/

hzuhnthz,ji cli I,i/, okn tChu ćipofitcboiiuiihi J li I n;czgc”n 3 a W przypadku partnerstwa

iJIJ1owacyjne() — określenie zapotrzebowania na innowacyny produkt, usluę lub roboty

budowlane; Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanoWiska do badań wiaściwosci akustycznych

wyrohow włókienniczych. Podstawowe wyn tgania konieczne dotyczace stanowiska do badan

wiaściwosci akustycznych wyrobów włókienniczych: Dostawa obejmuje dostarczenie I lhbrycznie

nowego kompletnego stanowiska pomiarowego (10 wyznaczania parametr\% akustycznych: —

lizyezny wspólezynnik pochlaniania dźwiyku, — izolacyjność akustyczna, - impedaneja akustyczna.

wraz ze szkoleniem z obsiugi. System pomiarowy rur impedaneyjnych pozwalajacy na wykonanie

pomiarów zgodnie z norniunit 1N-IN ISO 10534-2:2003, ASTM E 1050 oraz ASTM [2611 w

zakresie częstotliwości co najmniej 50 liz ÷ 6,4 kHz składający siy z nastepujacych elementów; —

rury impedancyjne o średnicach JOrnm oraz I OOmm. — źródło dźwięku. — Wzmacniacz. — generator. — 4

mikrofony pomiarowe ż. przcdwzmaeniaczami I 4 spelniajace wymagania I klas dokladności, ze

zlaezanii SMH. — 1—kanalowy system akwiz\ ej i danych. który z odpowiednim oprogramowaniem

spelnia w”yii an dla n iern ika I klasy dokladności (posiadRjący zay ierdzenie typu w krąju [31 ).

\V) posażony w 4 wejscia poiniaroe BNC. oraz oprognimoWanie umożliwiajace prezentacje

zol ierzonyeh warksc I. — kable ni ik rołonowe SM? LI NC długości co najm niej I im. — kal ihrawr

akustyczny I klasy dokładności I!2” z adapterem I4”. — próbki kalibracyjne, — wycinarki do próbek,

— kratki wspierajace dla lu)iiyeh i kłaczastych materiałów, — obręcze umożliwuuące pomiar

parametrów akustycznych tkanin (Fabrie holder — Uchwyt do tkanin umożliwiający pomiar

Współczynnika pochI;iiiiaiii tkanin). Średnica próbek, kratek, wycinarek I obrc,y musi być zgodna

ze średnica rur impedancyjnyeh. Stanowisko powinno być wyposażone w stacje roboczą z

non torem lub api np wraz z oprog ramo an etn porn arowo—anal tyczny in. umozl i W iajacym

W\ /Ilaczeilie panimetroW akus(\ cznycli zapewniajacynt iuozliwosc prezentowaniu znucrzon\ch

wartosel W lorm je licznej i (ahelaryeziiej uraz eksport danych. Dostarczona Stacja robocza z

5 z I 6 5,O7.2Ot). 13:3(
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]ionitoreni lub laptop powinna spelniać 111111 poniższe wymawinia: a) Koiiiigunicja sprzctowa

Spe Ii IŁIjUCiL ZU Ieeane \yy miigan potlcenLi apani Lun badawczej ortu. oprognimow an iti

porn i aroweLo. b ) Posiadać zainstalowany system operacyjny W ndows I O 64—bit Pro tessiona e)

Umożliwiać podlaczenie do sieci LAN!I nternet zlicze ki—45 Ethernet. Dopuszeza sic

urzidzen a równoważne rozum iwie jako urzadzen ia wykonane przez dowolnych prodlce1tó\y przy

zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych.

Zanuiwiajcy wymaga aby wykonawca zapewni I serwis techniczny, gwarancje oraz wraz z

urzadzeniem dostarczy! dokurnentacjc techniczna. Wykonawca zobowuzany jest do przeszkolenia

pracowników Zamawiaj:cego.

11.5) (;Iówny kod CPV: 38400000-9

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita wartość zamówienia (jeżeli :w;zaiyiu/ucy poda/e in/bnmw/L o u”artośei

aIIlo%4”iflhi(1)

Wartość bez VAT:

Wa tu ta:

(y jm i”puI it ZIIJIÓiI” icin,oii”i”ch lub dw1aIfl!e:?u”Ęo .y1IeIJ,ZI zakżq;oii” y:ULUJbkoiI”a ealk()it”iIćI

nzahyyi,zabu, 1i”ĆzrIo\c ir calyJII okrc u oho iiutzyii”an,a „wzoiiy ranionej bib c/i”;unnkzizey :yem

2(1k II/10%)

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 zostana udzielone

zaniówicnia, o których mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w ait. I 34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pip:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówieiiie lub okres, na który zostala zawarta

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

m esiacach: 2 hi 1” dniach:

Ciz II, 25.07.201t), 13:3(
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hi!”

ata nzpoczęei a liii) Z koń cze n hi

11.9) liiformacj c dodatkowe:

SEKCJA 111: INFORMACJE O ChARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM J TEChNICZNYM

111.1) W4RUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANI U

111.1.1) Kompetencje liii) uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalnuśei zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zaimiwiajacy nie sLiwia warunku w tym zakresie

Infomiacje (Iodatkoe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Inionnacje dodatko\e

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zama\% iajac unia warunek za spełniony jezeli \%ykonawca wykaże. że w

okresie ostatnich trzech lat przed uplywem wriiiinu składania ołcrt. a jeśli okres pIO% adzenia

działalności jest króL,zy— w (viii okresie. wykonal należycie co liajniniej jedna dostawc stanowiska

pomiarowego do \%yznacz:Inia parametro\ akust\ cym eh @ wartości ni inimum 200 000 zI.

Z;im:l%\ iająey w niaua od wykonawców skazania w oRreie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w poskpowaniu niton i nazwisk osób wykontijacych czynności priy realizacji

zamówienia wraz z in Ibnuacja o kwali flkacjach za.odowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

111.2.2) Zamawiajey rznyiduje wykluczenie wkoiiawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nic Zamawiaj c\ jrzc\yidlIje nastepujuce flikU ltalywne podstnw\ \yyk luczen iw

7 Z Iii 1:3(
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111.3) WYKAZ OŚWIAI)CZLŃ 51<1 JADAN\CI1 PRZEZ WYKONAWCĘ W CELI:

WSTĘPNEGO POT\\ IERI)ZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SI”ELNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o n iepodleaii in in”kluczenin oraz spelnianiu w arij nków ii(lzialn W

pos(ępowaniu

Eik

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 USE I PKT 3

USTAWY PZP:

• Odpis z wlaciwe1O rejestrti lub z centralnej e\\idencji i inlormacj o dzialalności ospodarczej.

jeżeli odrebne przepisy wyniaLajiI wpisu do rejesiru lub e ideneji. w celu potwierdzenia braku

pods(a\ do wykluczenia na podsta\\ ico art. 24 ust. 5 pkt I usta\\y l”ZP. 2 leżeli %ykonawca ma

siedzihe lub miejsce nim ieszkaniii poza terytorium Rzeczypospoliwj Polskiej, zarn ias

dokumentu, o którym mowa w pkt I. sk łada dokument łub dokumenty \yYsLIw ione w kraju, w

którym ma siedziby lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpo4iednio. ze: 1) nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadlosci, wystawiony nie wcześniej ni). 6 miesiecy przed

upływem terminu skladania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju,

kórym wykonawca ma siedziby lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa powyżej, zastepuje sieje dokumentem za ieriijarym odpowiednio oś adczenie

w ykolia\\ cv. ze wskazaniem osoby albo osob uprawitioincłt do jego reprezentacji. łub

oświadczenie osok, której dokument ni iał dotyczyć, złożone przed notari iszem lub przed

.5 z lh 5.D7.2Ol.
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organem sadowyiii, ad 1111 U stracy fl”Iii ilbo orga UtIfl 5Iiiiorzi(lu zawodowego I ib gospockiitzego

właściwym ze wzgledu na siedzibe lub ni iejsce zamieszkaniu wykonawcy lub miejsce

am leszkania tej osoby. Termin określony pOwyZŁU stosuje się. 3. Dokuiueiitów dotyczących

podmiotu trzeciego. w celu wykazania braku istnienia wobec niego podsti\y wykluczenia oraz

spełnienia. w zakresie. w jakim wykonawca powoluje c na ego zasoby, warunków tidzialu W

pos(cpowiin U — e/e Wy kOfla\yci poleea Ihi iusobuch podmiotu trzec lego

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANII: zAMAwIAJACE(;o W CELU

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 ciaglych również wykonywanych. w

okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu składania oUrt, a jeżeli okres prowadzenia

dzialalności Jest krótsiy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz zalączeniem dowodów

określajacych czy te dostawy zostały wykonane lub sa wykonywane należycie. sporzadzonego

zgodnie z zalacznikiem nr 5 do SIWZ. Dowodami potwierdzajucymi czy dostawy zostały

n ykonane należycie sa: — relćrencje budź inne dokumenty wysta%\ one przez podm ioL na rzecz

którego dostawy byk wykon) wane. a w przypadku \\hidczeń okresowych lub chwlych sa

ąykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny O ohickty nyin chanikierze Wykonawca nie jest w

sianie 0/% skać tych dokLIi1ieJ1tó\. Wykonawca sklada oświadczenie. W przypadku świadczeń

okresowych lub ciagłycli nadal wykonywanych refl.wencje bądź inne dokumeiMy po(%\ lerdzajace

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej fliz 3 miesiące przed upływem

erm lnu skiadan la o fl rL

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘIOWAN1U NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO 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)

5.072014. ii:3t



()frta musi zawierać llaslcpujace oświadczenia i dokumenty: I ) wypellilony Iriuularz okrtow)

sporzadzony z wykorzyslanieiii w/olo stanon iacego Zalcznik lir I do 81 WZ: 2) oswiatlczenie O

spel Ii len Itl warunków tidzia u w postcpm4 1110 — Załącznik nr 2: 3) oswiatlczen W o braku podstaw

do wykluczenia Za lnczn i k nr 3; 4) pelnomocn dwo do reprezentowania wykonawcy. o Ile °

sk I ada pel noilioen i L ; S ) zobowiązanie podm oto trzeciego jeżeli wykonawca iio lega na zasobleli

lub sytuacji podmiotu Uzec ego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

Iy.Ll) Tryl) lldziclenia zamówienia; Przetarg nieograniczony

IV. 1.2) Zamawiajl)cy ż)(la wniesienia wadium;

Nie

Informacja na temat wadium

IV 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać iniórmacje na temat udzielania zaliczek:

I%1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub (lohłczenia (JO ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcia sic flozcnie okn n postaci katalogów elektronicznych lub dolaczenia do olcrt

katalogów elekt roiiiczn cli:

Nie

In lorrnacjc dodatkowe:

IV 1.5.) Wyniaga się zlożenia oferty wariantowej:

N je

Dopuszcza sic złojenie olcrty wariuiitoncj

Nie
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Lloyenie otbrt\ wariantowej dopuszeza sic tUko zjednoczesnym zlozeniern olcrt\ zasadniczej:

IV. 1.6) Przew i(lyiyiiii a lieZI)a WykoIi2lyeóW, którzy zostaw! zaproszeii i do tI(lZiiilIi W

1)08 tęHnya H iII

l/v m[J(JflIL-:O//I . PWOLJUL (nj/r)ct”nhcnĘ cIiaha hrnM U/yIUyj/ŻL JNUI/IePS[1i”u iII/U)Ii”(h \„J,h )

Liczba wykonawców

I rzewicIywana in 1) irna! Ii I iczba \yYkOnaWcuW

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV. 1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub (lyllarniczncgo systemu zakupów;

Urnowa ramowa hedzie za\arIa:

Czy przewiduje sią ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

I nWnnacjc dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adre stron\ interi]etu% ej. na której beda zainies/czone dodatkcn\ e in ormacie dotyczaee

dynamicznego systemu zakupów:

I nihiniacje dodatkowe:

W raniach umowy ramowej!dynarnieznego systemu zakupów clopusieza sk zlożenie olert W

bi-in ie ka[alogów elektronicznych:

I „r/t%% duje sic pobian ie ze i Iozonycli katalogów cieki runicznych in oranej potrzebnych cło

2”
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siiorzqdzeiua otcit \V niiiutcli IJ1UO%y nhIUOWCid\ I1IUItCZflC() s)”stCiiltI ziIktIpó\y

I „. 1.8) Ati keja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie ankeji elektronicznej (/n hitu nko;nikuu,n pI:t”(czl

J?t((flJ(h7(” ulos:c;iicni) X ic

Na leŻ) podać adres stroiiy nternetou ej - na której atikej bcdz.ic pro\yidzoi1i:

Należy wskazać elementy, któnch wartości będ przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do prze(Is(awionyeh wartości, iyynikajce Z Pu przedmiotu

zamówienia:

Nulezy podać, które informacje zostana udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz juki będzie termin ich udosipnienia:

lnthrmacje dotyczuce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będ4 warunki, na

jakich wykonawcy bed mogli licytować (ni inimalne wysokości post4pień):

Informacje dolyczqce wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwi4zan i specyfikacji

technicznych \% zakresie polaczeń:

W\ magania dotyczace rejestracji i identyfkacj i wykonacó w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie cli tnyaniu:

Czas trwania:

Czy %ykonawcy, którzy nie złożyli nowych postapieii. zostana zakwalifikowani do nastepliego

etapu:

Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

fl2) KRYTERIA OCENY OFERT

IY.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V2.2) Kryteria
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Kryteria Znaczenie

cena 55,00

Gwarancja 20,00

Serwis 25,00

IY.2.3) Zastosowanie procedury, o któi-ej lilowa w art. 24aa ost. I iistaw Pip (pi%etar

in ictony

Nie

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

Iy.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszenieni

Minimalne wymagania, które musza spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podswwie ulen wstcpnycb bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby olert:

Należy podać inlórmacje na temat etapo\% negocjacji (w tym liczhc etapów):

In thrm acj e doWitkow, e

l%3.2) Informacje na temat dialotĘn konkurencyjnego

Opis potrzeb i w,ymagań zamawiaj4cego łub niormacia O .posobie uzyskania tcao opiu:

Iniormacja O wysokosei nagród dla wykonaeów. którzy podczas dialogu konkurencyjneuo

prtedstawi I rozwuizan ia stano iaee podsiLiwc do skladan IŁ) O krt. jeżeli /nrnawiajŁ!uy przewid uje

lagn)dy:

\Vstpny łiarmoii )gram postypowan ia:

I”odz.iaf clialou na eLip) w celu otzraniczenja liczby rozwi tan:

13i h 1S07.201(I. 13:3t
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Należ\ podać in lornhieje HI telIHIt CtLijl()\\ dialogu:

InfoliTuicje dodatkowe:

J y.3.3) In Iorniacj c na temat partnerstwa innOwacyj Ii W)

Llementy opisu przedmiotu ziimin icnia definiujące minimalne wymaganIa, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział nw2.ocjacj I na etapy w celu ograniezeniti liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ulen wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zarnowienia:

Informacje dodatkowe:

Jy.4) Licytacja elektroniczna

Adres trony internetowej, na której bcdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostcpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektmiticznej:

\kyinagania dot) czace rejestracji i idcntylikacji ykonaweów \\ licytacji elektronicznej, w tym

\\ ymagania techniczne urzudzen ilforillat) cznych:

Sposob postepow ania toku I icylacj i elektronicznej. w tym okre8lenie minimalnych ysokości

postapien:

Inf onnacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich tnyaniz:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nic Yloz) Ii nm\ych posI:!picń. zostan:t zakwalilikowani do nasiepnego etapu:

Termin skliidan ki \% wosków o dopuszczenie do udzialu licytacji elektronicznej

Data: godzi na:

Tenniit otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i arunki „wnkniccia licytacji elektronicznej:

Nz to 25.07201 lIM
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Isiotne dla sunn posiano\\ienla. kioue ZOHaIN wprowadzone do lrLc! zan;eranej umowy \

zamówienia publicznego, albo ogol ne warunk u mowy, ii bo wzór umowy:

\V\inltIn i a clotyczice zŁdJezpieczen ki na IezyteLu \Y\ konan U IflO\%V

In Ib rmacje (lad ut kowc:

IV.5) ZN”IIAA UMOWY

Przewiduje się istotne zm hI 113” postanowień zawartej u mowy w stosu iiku do treści oferI3 112

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należ\ %\skaznć zakres. charakwr zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iy.6. 1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym /ezcli don”ci”):

Srodki slużiice ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skiadania ofert lul) Wniosków o dopuszczenie (10 udziału iy postępowaniu:

Data: 20 I 9—05—07. godzina: I 0:00.

Skrócenie terrnmu sk ladania \ynioskoW. ze \yzelcdu na pi lon potrzebe Lidzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony. przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniern):

N je

Wskanić po\\od:

j(Ęzyk lub jci.yki, jakich maga być sporzadzane oferty lub wnioski i dopuszczenic do udzjalu

postcpowaniu

: iezyk polski

IVÓ.3) Termin zwiazania ofert!: do: okres W tltuach: 0 (od osLaiecznk2uo terminu skladania oln)

IV6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzieleiiie zamówienia, w przypadku
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Ii ieprzyzn 211 hi środ Iców )oc 110t1z4CyC11 Z liiitlzetii UlI Eti ii))eskiCj ()flIZ II iepodlegajcych

zwrotowi środków i. omocy Ii(lzieIOilej przez I)2IiStn2 czloniwn skie Eii ropejsI(ico

Porozij III ja 4) Wolny ni II aud In (EFTA), klórC Iii ialy bYĆ przeziiacztiiie 112 sfiiia iisowan ie

całości lub części zaniówienia: Nic

I y.6.5) Przew id uje się un ieważii jen je )4istpCfl%a ii ia O U(lZicIeII je za ni (IW ieii ja, jeżeli środ Id

sm żące sfln an sowa za in ów leń ri a b:i (I 2 uj :1111111 kowe In 1) p nice rozwojowe. L (4) re za itiaw iajqcy

za liii erza I p rzezu a czyĆ IIa sil 1121180W a Ii je cn bse lub częścj zarn (IWie Ii 2, ił ie zostały um

przyznane Nie

Iy.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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