ZŁO.2O2o

Dwdnwy

.

236mW-2020 TrO Tundi.r,. Ekictronic OiiHy

Na naszej stronie internetowej poświęconej COyID- 19 można znalezć nforniaje O przetargach

dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Dostawy

-

Ogłoszenie o zamówieniu

—

Procedura otwarta

II. III. IV. VI.
Polska—Łódź: Włókna syntetyczne
2020/S 099—236947
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE:
Sekcja 1: Instytucja zamawiająca
I.]) Nazwaiadresy
Oficjalna nazwa: Sieć: Badawcza Łukasiewicz
Adres pocztowy: ul. Brzezińska 5/15
Miejscowosć: hdz
Kod NUTS: PUl 1
Kod pocztowy: 92-103
Państwo: Polska

—

Instytut Włókiennictwa

Osoba do kontaktów: Małgorzata Piotrowska
L—mail: zamowieniac”iw.Iodz.pl
Tel.: 48426163103
Faks: —48 426792638
Adresy internetowe:
Głowny adres: www.iw.lodz.pl
1.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
1.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamowienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.iw.lod1.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportakuzp.goy.pl/
1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sieć Badawcza Łukasiewicz
1.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalnosc: prace badawcze, rozwojowe

wdrożeniowe

Sekcja II: Przedmiot
Itl) Wielkość lub zakres zamówienia
11.1.1) Nazwa:
Włókno poliestrowe c”ete dwuskładnikowe
Numer referencyjny: IZJZP—236—05120
11.1.2) Główny kod CPy
19720000
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II. 1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
1.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa włókna poliestrowego ciętego
dwuskładnikowego w asortymentach:
4-6 dtex/35-70 mm,
Ilość 70 000 kg.
Termin realizacji sukcesywnych dostaw nie może być dłuższy niż 14 dni od daty
złozenia zamówienia.
Do kazdej dostawy należy doł.iczyc swiadectwo akosci!atest lub dokument
potwierdzajĄcy posiadanie sy%temu ztpewnienla jikosci.
—

II.) .5) Szacunkowa całkowita wartość
11.1.6) Informacje o częściach
To zamowienie podzielone jest na części: nie
11.2) Opis
11.2.1) Nazwa:
11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPy
11.2.3) Miejsce świadczenia usług
Koci NUTS: PL71 1
11.1.4) Opis zamówienia:
Przed miotem zamówienia jest dostawa włókna poi iestrowego cieteqc)
dwu skład ni kowecjo w asortyment ach:
4—6 dtexji5—70 mm,
Ilosc: 70 000 kg.
Termin realizacji sukcesywnych dostaw nie może być dłuższy niz 14 dni od daty
złozenia zamówienia.
Do kazdej dostawy należy dołaczyć świadectwo jakości/atest lub dokument
potwkrd7ający posiadanie systemu zapewnienia jakości.
—

—

Il.22)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria
wymienione tylko w dokumentacji zamowienia

si

11.1.6) Szacunkowa wartość
11.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamowienis podlega wznoweniu: nie
11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszc?a się składanie ofert wańantowych: nie
11.3.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
11.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamowiene dotyczy projektu/programu fnansowanego

e

srodkow Un:i Europjskiej.

nie
11.1.14) Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznyrn, finansowym i technicznym
111.1) Warunki udziału
111.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
111.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. O udzielenie zamówienia moga sic ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegaja
https:I/ted.europa.su/udi?uriTED:NOTiCE:23C9472O20:TEXT:PL:HTML
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Wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13—23 ust. Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8)
ust. Pzp.
li. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wykazania
braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz wraz z oferta
następujące oswadczenia dokumenty.
Do oferty nalezy dołazyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone
zgodnie z wzorem standardowego formularza okresionego w rozporządzeniu
Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
201 4:24/UL zwanego dalejJ[DZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisom elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowat do jednego pliku archiwum (ZIP).
2. Oświad zenia podmiotów składających ofertę wspólnie, podwykonawców oraz
podmiotów udostępniajacych potem jał składane na formularzu JEDZ powinny miec
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich, a następnie nalezyje wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować (10 jednego pliku archiwum (ZIP).
3. Zobowiazanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub
sytuacji podmiotu trzeciego.
4. Formularz ofertowy sporzadzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załacznik Nr 1 dn SIWZ. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a nastepnie wraz z pikami stanowiacymi oferto.
do jednego p1 ku archiwum (ZIP)
s ko np
III. Zamawiajacy przed udzieleniem zlmowiena wezwie Wykonawce, którego oferta
Została najwyzej oceniona.
Do złozenia w wyznaczonym, nie krótszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia nastepujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z KRK w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) zaswiadrzenia właściwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niz 3
resowac

miesiace przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z własciwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiace przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z własciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalnosci
Gospodarczej jeżeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I
ustawy;
5) wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równiez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, 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 są wykonywane nalezycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4
do SIWZ:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
https:lited.europa.eWudr?uri=TEONOTiCE236947-2O2aTEXT:PLHTML
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6) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie. wjakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu W—jeżeli Wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego.
IV. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt III 1)— składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informa( ja albo
dokument, w zakresie okre%lonym w art. 24 ust. I pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4)
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
2) pkt III 2)
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze:
a) nie zalega z opłacaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo ze zawarł porozumienie z własciwym organem w sprawie spłat tych
nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewi dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
—

—

płatnos i ul) wsi rzymanie W całosci wykonania decyzji własciwego organu
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiecy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie otwario jego likwidacji ani nie! ogłoszono upadłosci, wystawiony nie wczesnit-j
niż (3 niiesiycy przed pływem terminu składanśi ofert.
jeżeli w kraju, w ktoryni Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sic
dokumentow, o ktorych mowa powyzci zastepuje Sic je dokumentem zttwierają(ym
odpowiednio oswiadczenic Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, ktorej dokument miał
dotyczyc, złozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibe lub miejsce zamies7kania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Terminy okreslone powyzej stosuje sic odpowiednio Wykonawca mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pki III. 1) skiada dokument, o ktorym mowa w pkt IV. 1) w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów
zastepuje sic je dokumentem zawierającym oswiadczenie tej osoby
złozonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organom samorządu zawodowego lub gospodarczego własciwym ze wzgledu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Termin okreslony powyżej stosuje sic odpowiednio.
—

111.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jezeli wykaze, zew okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, ajesli okres prowadzenia działalności jest krotszy

—

w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równiez
wykonywanych) nalezycie co najmniej 1 dostawę włókna poliestrowego o wartosci co
najmniej 200 000,00 PLN brutto.
111.1 .5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
111.2) Warunki dotyczące zamówienia
111.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
111.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
jja IV: Procedura
Iy.1) Opis
https://ted.europa.eu/tidI?uri=TED:NOTICE:236947-202o:TEXT:PLHTMŁ
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IV.1 .1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1 .3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Iy.1 .4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.] .6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.] .8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
ly.2) Informacje administracyjne
1V2.]) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
ly.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2020
Cza” lokalny. 10:00
Iy.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
IV.2.4) jezyki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Pol s ki
ly.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować wa.nosc do: 04 0912020
ly:2. 7) Warunki otwarcia ofert
Data: OS/07 /2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siec Badawcza Łukasiewicz
Łódź, POLSKA

—

Instytut Włokiennictwa, ul. Brzezińska 5/1 5,92—103

Sekcja VI: Informacje uzupełniają
VI.]) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
jest to zamowienie o charakterze. powtarzajacym sic: nie
Vl.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane heda faktury elektroniczne
yl.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiazany jest wnieść wadium w wysokosci 5 000 PLN (słownie: piec
tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdziałem VIII
SIWZ wymagania dotyczące wadium.
-

Vl.4) Procedury odwoławcze
Vl.4.]) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamowień
Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02—676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówien
Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Vl.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawe wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony
w art. 180 ust. S ustawy Pzp 10 dni.
—

https:/Jtedeuropa.eu/udl?urr=TED:NOTICE:236947-2020:TEXT:PL:HTML
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2. Czynność Zamawiającego, jeżeli inforrnace o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp 15 dni.
3. Tresć ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urz*dowym
UE, a jezeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
takze wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni.
4. Wobec czynnosci innych niż okresione w punktach od 1 (10 3 odwołanie wnosi się
w terminie liczonym od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci można było powziat wiadornosć o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia 10 dni.
—

-

—

yl.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza J Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 1 7 a
Miejscowosc: Warszawa
Koci pocztowy: 02—676
Państwo Polska
Tel.: t48 224587840
VIS) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1 9/05 / 2020
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