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Ogłoszenie nr 613522—N—2019 z dnia 20! 9 I 0—23 r.
liis(ytnt Wlókiennictwa: Doświadczalne kompaktowe stanowisko do
przygotowania liniowych kompozytowych wyrobów włókienniczych o

od przeznaczenia

niestandardowych wymiarach w zależności

OCŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

-

Dostawy

Zamieszczanie ogloszeni;I: Zamieszczanie oho\\ iqzkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektn lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej

Tak

N azwa

projektu liii) prognim u

Projekt współFinansowany
komercjalizacja

ramach

Działania 1.1

..fladania, rozwój i

iedzy. Regioiialnego Programu Województwa Łódzkiego 2014-

2020. Umowa nr RPLD.0l .01 .00-10-0002117-00. Tytuł projektu: .Jnnowacyjnc
Włókiennicto 2020±”

o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zaklady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społecznI! i zawodow; integrację osób będ:jcych członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nic

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub wiecej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzj, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w

%)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Rzeczpospolita
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Nie
Postępowanie prtel)10W11(lz2

1)0(1111 jot, którcui U za niawi;ij;icy

powierzyl/powierzyli I)rzepn)wadzen je

)ostępowan

ki

Nie

In k rniacj e na t enni t j)otI ni jot u któremu za niaw kij ąey powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nic

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiąjqcych. którzy wspólnie przeprowadzają

postepowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby cło kontaktów wraz z danymi cło kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw czionkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzan ja postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej

—

mające zastosowanie

krajowe l)2WO zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: instytut Włókiennictwa, krajowy numer

identyfikacyjny 00005023900000, iii. Brzezińska 5/15 92-103 Lódź,
„

woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426163103, e-mail rnpiotrowskaiw.1odz.pl,
taks ±48426792638.
Adres strony internetowej (URL): ww w.iw.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostep do narzedzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZA”IAw1AJĄcE(;O: Inny (proszę określić):
Instytut Badawczy
Rzeczpospo(ita
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1.3) WSPÓLNE UI)ZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli do(”czi):
Podzial obowiązków miedzy zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania poskpowania. w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postepowania z zamawiającymi z niuch państw członkowskich Unii I:uropejskiej
(klóiw z zamawiaacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie p0styp0\yaniLł

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postupowania odpowiadają pozostali

zamawiacy.

CZ)

znmo\\ jenie bedzie udzielane przez każdego z zamawia;acych

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nicograniczoaj, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można

uzyskać pod :idresein (URL)

Tak
W

ww.iw.lodz.p]

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
WWW.iW.10d7.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony

-

więcej informacji

można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialn w postępowaniu należy
p rzesy lać:

Elektronicznie

RzeczpospoLita

Unia:
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Nie
adres

Dopuszczone jest
postępowaniu w

przesianie ofert liii) wniosków o dopuszczenie (10 udziału w

inny sposób:

Nic
Inny sposób:

Wymagane jest przesianie ofert

lub

wniosków o dopuszczenie tło udzialu w

postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Pisemnie zgodnie z rozdziałem X SIWZ
Adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Włókiennictwa. ul.

Brzczińska 5/15 „92-

103 Łudź

Komunikacja elektroniczna wymag:l korzystani:, z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików. które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostep do łych narzdzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doświadczalne
kompaktowe stanowisko do przygotowania liniowych kompozytowych wyrobów
wlókienniczych o niestandardowych wymiarach w zależności od przeznaczenia
Numer referencyjny: KF/ZP-236-35/1 9
Rzeczpospolita

ir

—
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Przed

Inst t it
Wlónnictwa

dA?

wszczęciem postępowania o II(lZieIeIIie za iuówieiiia przel)rOwadzoIlO

d ja log techn icmy
Nic

11.2) Rodzaj zaniówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwości skiadania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na czcsci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
iy

odniesieniu do:

Zamawiający
lub grup

zastrzega sobie fllW0 (10 udzielenia

łącznie następujących części

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamów jenie jednemu wykonawcy:

11.4) krótki opis przedmiotu zamówienia
dos (014”,

)

lisitig bib

Po/Rit

hudowkmych

/11/)

(li w/kose,

zakrty. rodzaj / i/ość

określeijic zapotr:ebou”aizia /

a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-

ityiimgań

określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przeclmiotem zamówienia

jest Doświadczalne kompaktowe stanowisko do przygotowania liniowych
kompozytowych wyrobów wtókienniczyeb o niestandardowych wymiarach w
zależności od przeznaczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
podstawowe parametry techniczne zawarte sa w załączniku nr IA do SIWZ.
Dopuszcza sk urządzenia równoważne rozumiane jako urzadzenia wykonane przez
dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub kpszych parametrów
technicznych i walorów użytkowych. Zamawiajacy wymaga aby wykonawca
RzeczpospoUta
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zapew nil serwis techniczny, gwarancje oraz wraz z urządzeniem clostarczyl
dokumentacje techniczna. Wykonawca zohowiazany jest do przeszkolenia

pracowników Zamawiającego. Warunki g\yaraneji: Wykonawca udzMi co
najmniej I 2—miesi eznej gwarancji na przedmiot zIliiowienia. Warunki serwisu:
Wykonawca zapewni czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 2 dni robocze od
momentu zgłoszenia wady

11.5) Główny kod CPV: 42710000-6

Dodatkowe kod CPV:

I 1.6) Całkowita wartość zamówienia (/o:e//

ZUHW1I”iUjOfl)

poda/e hifoi”maćje

O

war ości :amóu”h”,mi):

Wartość bez VAT:
Waluta:

(ii

pr:pczciXzą

imion

rcunou”nh bib dwamicizego siyh”nzu :atupón”

całkowici uzaksyinubic, wartose

bib dynaJniczne go siSk”nhii

ii

cali”i,i

()/(I”c”SiC

obou”IĆCliI”tiflia

s:ae,ą,zkou”a

iiiiimti•” rainoucy

zahupo II)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 i 7 łub

iy

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunkó% na jakich zostaną

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres,

iy

którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:

miesi cach: 6 łub dniach:
hd

Europejskie
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I
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(lat:!

rozpoczęcia: /uh zakouczenia:

11.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza możliwość wypłacenia

Wykonawcy przedpłaty. Przedplata hedzic możliwa tylko w sytuacji gdy
Wykonawca w okrcie zaproponuje taki sposób płatności. Zamawiajacy wypłaci
Wykonawcy przedpiate w wysokości do 30 % wartości urządzenia w

terminie

7 dni

od dnia dostarczenia cło Zania iającego [ksem lub za pośrednichem e—mail
flktuiy pro lbrma. W sytuacji gdy Wy konawca przewidzi w ofercie możliwość

zażądania przedpłaty ale

\\

trakcie realizacji umowy z niej nie skorzysla

Zamawiajacy clokona płatności w terminie 30 dni od dnia wystawienia fliktury.

SEKCJA III: INFORMACJE O ChARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.11) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie
łnfbrmacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zaniawiajacy nie stawia warunku w lyiu zakresie
lnlhrmacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający urna warunek za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jesłi okres prowadzenia dzialalności jest krótszy—

\%

tym

okresie, wykonał należycie

co najmniej jedna dostawc analogicznego stanowiska do przygotowania liniowych
kompozytowych wyrobów włókienniczych o wartości minimum 500 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z inlhrmacjq o kwalifikacjach
Uwa Europejska
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zawodowych lub closwiadczeniu tych osób: Nie

In forniacje dodatkowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiający

przewiduje

wy kluczenie wykonawcy na podstawie art.

24 ust. 5 iitawy Pip Tak ZamawiajĄcy przewiduje nastepuNce Ibkultatywne
podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. S pkt 8 ustawy Pzji)
111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE

NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie
W

O

niepo(lIeĘaniu wykluczeniu onz spelnianiu warunków udzialu

postępowaniu

Tak
Oświadczenie

@

spełnianiu kryteriów selekj i

Nic
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW „ SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCII MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i iniórmacji

O

działalności gospodarczej, jeżeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie o art.
Rzeczpospolih
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24 ust. 5 pkt I ustawy PZP; 2) Zaświadczenie właściwego naczetnika urządu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
\kystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania okrt

lub innego dokumentu potwierdząjącego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowy ni w sprawie spki! tych należności wraz z
cwcntualnynu odsetkami lub grzywnamL w szczególności uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych platności lub
wstrzy

manie w całości wykonania decyzji właściwego

organu:

3) Zaświadczenie

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

łub Kas)” Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego. że Wykonawca nie załega z opłacaniem składek na
ubezpieczeniu społeczne łub zdmwotne. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiuce

przed upływem terminu składania otrt lub innego dokumentu potwierdzajacego,
że Wykonaw ca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentuałnymi odsetkami łub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub rozłożenie na raty
zaległych płatności łub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu: 4) Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spelnienia,

w

zakresie. w jakim

wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu

—

jeżełi wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; Jeżełi wykonawca ma
siedzihe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
zamiast

dokumentów, o których mowa w

:

ł ) pkt 2)

—

3)

składa dokument łub

dokumenty wystawione w kraju. w którym Wykonawca ma siedzibę łub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z oplacaniem
pocłatków, opłat. składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych nałeżności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegółności uzyskał przewidziane
prawem zwołnienie. odroczenie lub rozłożenie na raty załegłych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie
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\\cZesfliej niż 3 miesięcy przed uply\em terminu skladania ofert b) pkt 1) nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadlości. wystawiony nie wcześniej niż
( miesiccy przed upływem terminu składania olrt Jeżeli w kraju w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniu lub miejsce zamieszkania nut
osoba, której dokument dotyczy, nic wydaje się dokumentów, o ktorych mowa
powyze, zastępuje się je dokumenteni zawierającym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczeniu osoby, któnij dokument mia” dotyczyć, złożone przed
notanuszem lub przed oaanem sadowym. administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze wzglcdu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy” lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy
określone powyżej stosuje sic.
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACECO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY WP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTEPOWANIU:
Wykaz dostaw. a w przypadku

św

iudezen okresowych lub ciągłych również

wykonywanych. w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

—

w tym

terminu
okresie,

składania

okrt,

a

wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te

dostawy zostały wykonane lub sa wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie
z

załacznikiem nr 5 do SIWZ. Dowodami poiwierdząjacymi

wykonane należycie sa:
podmiot.

na

-

czy

dostawy zostały

reRrcncje badź inne dokumenty wystawione przez

rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli

z

uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów,
Wykonawca składa oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub
RzeczpospoLita
mRtonn
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ciągłych nadał wykonywanych reIrencje budź

inne

dokumenty potwierdzające ich

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składaniu olrt.
1II.5.2)WZAKRESIE KRYTERIÓWSELEKCJJ:
IILÓ) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTA WY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3)

-

111.6)

Oibrta musi zawierać nastepujace oświadczenia i dokumenty: 1) wypelniony
łbrmułarz olbrlowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiacego Załącznik
nr ł oraz nr JA do SłWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oIrowaiwgo
przedmiotu zamówienia, tuczna ceny oflrtowq brutto, zobowiązanie dotyczące
terminu reałizacji zamówienia. w arunków gwarancji. akceptacje wszystkich
postanowień SIWZ i wzoru

umowy

bez zastrzeżeń. a także inlbrrnację którą cześć

zamów lenia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

-

Zalącznik nr 2; 3) oświadczenie o

braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3; 4) pelnomocnictwo do
reprezentowania wykonawcy, o ile okrte skiada pełnomocnik: 5) zohowizanie
podmiotu trzeciego —jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu
trzeciego

SEKCJA IV: PROCEDURA
Iy.1) OPIS
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Iy.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
InF rmacja na temat wadium
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I Y. I .3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania za mówienia

Tak
Należy podać iniormaeje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający dopuszcza możliwość wypłacenia Wykonawcy przedpłaty.
Przedpłata będzie możliwa tylko w sytuacji gdy Wykonawca w olercie zaproponuje
taki sposób platności. Zamawia jacy wypłaci Wykonawcy przcdpłatc w wysokości

do 30 % wartości urządzenia

\\

terminie 7 dni od dnia dostarczenia do

Zamawiającego ltksem lub za pośrednictwem e—mail hktury pro fórma. W sytuacji

gdy Wykonawca przewidzi w okrcic możliwość zażądania przedpłaty ale w trakcie
realizacji umowy z niej nie skorzysta Zamawiajacy dokona płatności w terminie 30
dni od dnia wystawienia flktury.

lV.1.4) Wymaga się zlożenia ofert

iy

postaci katalogów elektronicznych lub

doLiczenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nic
Dopuszcza sic złożenie okn w postaci katalogó\y elektronicznych lub dołaczenia
do okrt katalogów elektronicznych:
Nic
lnlhrmacje dodatkowe:

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

Dopuszcza sic złożenie okny wariantowej
Nic
Złożenie o1rty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

Rzeczpospolita
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IV. 1.6) Przewidywana liCZl)a
udzialn

iyykoiiawców,

którzy zostaiią zaproszeni do

w postępowa iii u

(pr:clcz;g og;uiziczoin I?egnL/ucyc” z OĘ/os:eIncflJ, c//GIGĘ koizk;t;c”;zcrj;n
parhursfl*o nuioitacyj;u”)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.I.7) Informacje na lemat urnowy ramowej lub dynamicznego systen)u
zakupów:

Umowa ramowa budzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

lnlbrmacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatko\\e iniórmacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

Iniórmacje dodatkowe:

W ramach urnowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sic
złożenie o1rt w formie katalogów elektronicznych:
Rzeczpospolita
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych inldrmacji

po(rzebnych do sporządzenia ofert

W

ramach umowy ramowej/dynamicznego

systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pite/alg
nJeopankzo,n, przetarg ogrankzoin”. negocjacje z og/os:cnh”m) Nie

Należy podać adres stro iw internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości hęd:j przedmiotem aukcji

elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do iwzedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać. które informacje zostana udostepnione wykonawcom w trakcie
wkcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostepnicnia:
lnfbnnacjc dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie

buda warunki, na jakich wykonawcy buda mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Infórmacje dotyczące wykorzystywanego sprzutu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie pokczeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronic7nej:
Jnlbrmacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Pzeczpospobta
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Czy wykonawcy, k(ćrzy nic złożyli nowych posL pień. zostaną zakwali flkowaiii do

nastąpnego

etapu:

Warunki zamknieeia aukcji elektronicznej:

IY.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IY.2. 1) Kryteria oceny ofert:
I Y.2.2) Kryteria
crhi Jnic,

L kyznRz4IXOO
IY.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. I ustawy
Pip (przetarg nieograniczony)
Nie
JV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, pa rtnershyo
inHowacyjne
IY.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wyulagania. które muszą spełniać wszystkie olrty”:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie oWrt
wst%pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby oRrt:
Należy podać inlbrmacje na temat etapów negocjacji (w tym liczby etapów):

lnfbrrnacje dodatkowe

Iy.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

0pis potrzeb i wymagań zamawiajacego lub iniórmacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
RzeczpospoLita
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lntbrmacja o wysokoset nagród cHa wykonawców. którzy podczas dialogu
konkurencyjnego prze stawili rozwiazania stanownec podsiawe do skiadania olrt.
jeżeli zamawiający przewidie nagrody:

Wstępny harmonogram postupowan ja:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazań:
Należy podać inibrmacje na temat etapó\\ dialogu:

lnlbrmacje dodatkowe:

Iy.3.3) Inforiuacje na temat partnerstwa innowacyjnego

I Iementy opisu przedmiotu zamówienia deiiniujqce minimalne wymagania,
Ltorym musza odpowiadać wszystkie oWrty:

Podział neocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby okrt podleąjac\ cli
negocjacjom poprzez zastosox% anie kryteriów oceny olbrt wskazanych w
specyflkacji istotnych warunków Zamówienia:

Iniórmaeje dodatkowe:

Iy.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której budzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostcpny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w icyhcji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń inlbrniatycznych:

RzeczpospoLita
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Sposób postąpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postapień:
lnflrmacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nic złożyli nowych postąpień, zostaną zakwali likowani do
nasiąpnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia I icytacj i elektronicznej:
Termin i \\arunki zamkniccia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, atbo
wzór umowy:

Wymagania dowczaee zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Intórmacje dodatkowe:

Iy.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy. sianowi Zalącznik nr 6 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Iy.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym ćJeżeli
doIycy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
RzeczpospoLita
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I Y.6.2 ) Term iii skla(Ia n ia ofert liii) wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaii i U

Data: 20! 9—li —05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu

skiadania wnioskow, ze wzgledu na pilną pOtl7ebe udzielenia

zamowienia (przetar nieograniczony,

przaarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub jezyki, w jakich moga być

sporządzane

oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
>Jczyk polski
IV.6.3) Termin zwiqzania oferh: (IQ: okres

W

dniach: 30 (od ostatecznego

terminu składania ofert)
Iy.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających 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
ły.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki sluż;ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
Iy.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
-
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