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)Ioszenic nr 542600—N—2020 z dnia 2020—05—21

Sieć Badawcza lUKASI [WICZ — Insfl”tut Wlókiennictwa: I)oslawa odczynników (10 Sieci

Badawczej Łukasiewicz — Instytutu Włókiennictwa w [odzi

OGIOSZINlE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiazkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia pLiblicznego

Zamów jen je (I ofl”ezy projektu liii) prog ra lilij wspólfliiansowa n ego ze środków U iiii Fu ropejskiej

Nie

N tizwit projektu 1111) p rogra !H Ij

O za in ów jen je iii og ubiegać się wy 14 cni je za kla (13 racy cli roii ion ej oraz wy 1(011 awcy, któryc Ii

dzialalność, lub dzialalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będ4 realizowały

zamówien je, obej ni uje spoleczną i zawo(Jow integrację osób będtjcycli człon kaiii i gm p społeczn je

ni a rgi nal izowa nych

Nic

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób ruiIeżtcycli do jednej lub w icej

kategorii, o których mowa wart. 22 ust. 2 ustawy Pip, nic mniejszy niż 10%. osób zatrudnionych przez

zak lady pracy chron onej lut) wykonawców albo ich jednostki ( w %)

SEKCJA!: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zaiiiaiyiajtcy

Nie

Iostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający l)OWierzyl/Poiyierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyl/powierzyli prowadzenie

I z 1$ 21.05.2020, 14:2:
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I)osIęl)onania:

l”osIę)owaII je Jt”%( I)11ti)fl)1%a(IZa lic wspoln ie przez zaiiiaw iajcyeli

\ ic

J eże I tak. iw leż)” \YYIJ1 cnić zamawiajacych. którzy wspólnie przeprowidzaj postepow anie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe itiiiwry idenl3” hkaey ile oraz osoby do kontaktów” raz z danymi

(10 kontaktów:

I”ON tcl)(lWti nie j USt P P rowad iII lIC US P° III IV Z Zi Iii a W I tj CY liii Z lilii 3C Ii pi lIN tu Cz lo li kowskieli

Unii I:ii ropej skiej

W p riy p:ul ku ztl rtm adzan ja postępowali ia wspólii je z zamawiaj tcyni I z in HYcli państw

członkowskich Unii Lii ropejskiej — maj 4CC zastosowan je krajowe prawo za mówień pii l)ljcznycjl

Informacje dodatkowe:

I. I ) NAZWA I ADRES: Sieć I adaw I tj KASI I W 1(7 — I nsly(ut Wlókiennictwa, krąjowy numer

identyfikacyjny 00005023900000. uL I3rzezi ńska 5/l 5 „ 92— I 03 Lódź, woj. łódzkie, państwo Polska.

teł, 48426 163 I 03, . c—mail mpiotiowskawiw. lodz.pł, „ Faks 48426792638.

Adres slmiiy iiiternetowtj ( UIŁL): wwwiw.Iodz.pI

Ad „es prołi In nttywcy:

„\dres%trony internctow”cj pod którym motna tli) skać dostep do narzedy; i Lli%adzeń ful, formatów

phikow, które nie sa ooInic dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (prosie okreIić);

Sjcć Hadawcza Lukasiewicz

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA L”ż(”Ji dotycz

I 1odzia F ohowiazków ni iydzy zainawiajacyni i w przypadku wspólnego przeprowadnm ia

poswpowan ia. w tym w pr2”ypad ku wspó I neo przeprowadzania posttpowai ta z zamawiajaeyni I /

mych pań”ą\\ ciłonkowskieh Unii I uropujskiej ( któr z /ana iajacych jest odpowedziaIny nt

pr/.epn)wadzen:e postepow ania. czy i w jak im zakresie za pr/e i wadzenIe PO5VPO\\ ania

(idpowl atkLia pt l/ostU1 ?UiiitŁWIajUCy_ C/V z:ilnowienie hedzlc udiie lanc każdeo i

iumawiajacy”cli cidywtdualnie. CZY zatuoWiciHe zostanie ud/ich)ne W IIefliU i na rzecz

pozosta lyeh zamawiaejcych

2 z 18 11.052020, I4:2
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1.3) KOMUNIKACJA:

N ieogra li ICfoil%. I)elflY i Ilezpośred lii dostęp do (14)1(11 meiitów Z I)051ę1)o%%a Ii ia fli iiżiia uzyskać 1)0(1

adresem ([JW )

„FLik

WW W. iW. I(i(Iz.pI

Adres strony internetowej, na której zLimieszczona będzie s)ecyfikaej3 istotnych warunków

za inówieil 12

TLIk

www.iw.Iodz.pI

I)ost ęp do (lokum Cfl tów z ostępowa n ui jest ogni ii icion — więcej in Co rui a ej i ni oż li 2 UZS LaĆ 110(1

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o do1)uszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesylać:

Elektronicznie

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

Wf iIiIIy sposób:

N je

Inny sposob:

Wymagane jest przesiallie ofert ml) wniosków O dopuszczenie do udziału 1% postępowaniu w

inny sposób:

„flik

luny spc)sub:

I”isemnie. iLodnit 1 widziałem X SIW/

Adres:

3 Z 18 2l.(52O2O, l1:2
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Sieć 13ad.iwcza I ukaswwici lnstyLut Wlókieiiiiiciwa. ul. lirzezińsku 5/15. 92—103 Łódź

Koni un ikacja elekt runiczna wyniaga Lo rzyN (ali ia Z Iti rzędzi I ii rz(lzeń lub loriiia (ów 1ilikówq

które ii le są ogólnie (I os(ęp ne

:

N CO.” nin ICZOII\. pel ny. bezpoHedn i i hczjiat I tlosieii (10 tych iiw”zedzi molW) uiyskac

adresem: (I. JR L

SEKCJA II: PRZ[DMIOTZAMÓWIINIA

11.1) N ;izw ;i D ;i ilan a za in ów je nin przez za iii;a w i;ij acego: Dos I W U O(Iczy ii nik tiw (ho Sieci 3 ad we zej

Lukasiewicz Instytutu \k Iókiei1nict\a w Łodzi

Numer referencyjny: IZ/ZI”—236—07/20

Przed wszczęciem postępowaii ia O iidzie len je za iii O W ien p rzep rowadzo no (I hi log tec liii iczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) In formacja o możliwości sklada im ia ofert częściowych

Zamówienie podi clone jest na cześci

Ta k

Oferty liii) Wfl laski o dopuszczenie do udziału iy postępowaniu można składny w odniesieniu

do:

wszystkich uześci

Zamawiający zastrzega sobie prawo (10 udzielenia bcznie następujących czesci lub grup części:

Maksymalna liczba częci zamówienia, na które nioże zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

4 z H 2105.2020, 4:2
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11.4) krótki opis przed miot n zaniówieflia (ic/c/kość, :ak,cs, rodzaj i //ość (k)sfam iIS/lśĘ lub „oboi

bzu/o i1l(IIi)”L/z lub okles/wIW zapo;r:eboiśa;uo / il”i”!;zugazi ) a w przypadku paitilerstwa

um owa tyj nego — ok reś len je za I)Ot rze liowa H ja na iii 110W a tyj iiy P „°( u k(, tisi Iię liii) rOI)Oty

budowlane: Przedm lotem zamów lenia jest ilosi Iwa odczynników laboraoryj nych I chemicznych do

Sieci Ihidiwczcj Lukasiewicz lnstytuiLl WÓL cnn cha w I A)dzi. Szczególowy opis odczynnikó

znajduje sic w poszczególnych czcściich zamowieliju W zabjcznikach od nr I do nr 4 do 51 WZ.

Zamówienie zostali) podziemne na 4 cześci. W koniwca może zlożyć olertu na wszystkie cztsci

zanitiwielmia limb na jedna z nich. Wszedzie tam. gcize przediuio zamowicnia jest Opisany poaicz

wskai;tiiic: zIiaLU\y towarowych. patcmmtću lub iiiclmotlzciima. źródla lub 5/czeL!olI]cLt) procesu. dla

ktor\ cli ue dopuszcza SIC rozwiuzań równo\\ aiii\cli. W\ fliI!UiiC jest ab zao lerow ano 1uiodu kt\

pocluodzacc od hon kretncuo producent. PyPd kii mi iektorych odczyiumu ików wyiuó ten jcst

konleczil\ z tl\\aji na akrcd\ L:icje laburiioriow oraz. in. ze w przypmiIlu /auuiain clUlmaktcr\5l\ki

proiltikiLi zaisii iahiby konieczność P1i0\yiic!.!0 wyhun,muii kOsztO\yiiYcli walidacji. Zamawiane

odczy nniki konkrein\ch prodticentow wykor,ystywanc sa do iii rozpoczcryclu pnie iiaukow —

btKkIw czyclm prowzidzuimych przez praco uków Zaiuaw umcego. Aby uzyskać pow t:irntlne wyiu ki

Iiadin i aby mnożna je by In por wnac z bad ifl lilii WCZCSII mej pro Wadzony liii - siosoWiiW 0(1CL) iimi ki

musza być tcgo samego producenta. gdyż kaidy producent ma w Iaściwy tylko sobie pmccs

tcelimiologiczny, w którym produkowane s przednuotowe odczy nniki. Prowadzone w okresach

wieloletnich t,:idania wymagają zachowania mi iczm icnnych waru 111(0w ich realizacji, a co za tym idzie

użycia tych samych odczynnikow tego samego producenta. Zmiana odczynnikow spowodowalaby

konieczność powtórzenia badań, a to wizaIohy sic z utrata już uzyskanych wyników badań. W

przypadku innych odczynnikow Zamawiajacy doptmszcza zastosowanie przez wykonawcc ro/wiazań

rownoważ nych w stosunku do opisanych w 51 WZ. W szczególności, musza być o takich samych lub

lepszych parametrach technicznych, jakościowych. ltmnkcjonalnych oraz uzytkowyclm. Dostawy

produktow stmnowiacych przedmiot zanuowienia nastepow ić beda sukces wnie na podswwie

rzcczywiuic zapotrzebowanych przez Zamaw iajaccgo losci. Micjscc dostawy: Sieć fladawcza

[4. KASI I WI CZ — Instytut \k lókiennictwa. ul. I irzczińska 5 15 i ul. Gdańska II X w Łodzi.

11.5) (;Ióiyiiy” kod SW: Uo%500—O

I)odatkowe kody SW:

5 z tN fl.05.1020, I4:2
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hK0dcr]

336963 OO-

11.6) Całkowita warlosć zamowienia (/e:c”li :ununihz/acy prulu,e fl?/oflhI(IC/C O u”ur tost?

ino):

Wartość bez VAI”:

\kuluLa:

li” Jfl:1 jkuIkii /(/1)011” IflI)IĆ)II1 Lb tul” (11 V(iIii?(t)CĘ() Ni sWii)ui .(lkui/)ólI .cucuiuA nut) talk oiu i/a

iuuaksu „niahici HalloM U ć”tiliwi jiktesic” t,bnu”nci „il”ćifl/ćI uuI)U)l1”i Pt/flit) ul”c/ bib Juan it:Iwfo 51 /OJ)u)I

11.7) Czy przew id uje się udzielen je zamówień, o których mowa w art. 67 ust. I 1)1(1 6 I 7 liii) w

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

Określenie przeclmiolti. \%icIkości lub zakresu oraz warunkó na jakich zostana udzelonc

zaniow icnia. O ktorych Iflowa w art. 67 osi. I pk 6 lut) w art. 134 tist. 6 pkt 3 ustawy PijE

11.6) Okres. iy ktonni realizowane bę(lZie zamówienie IUI) okres, na który zostali zawarta

umowa ramowa lub okres, na który zostal ustanowiony (1% nanhiczny system zakupów:

micskieach: 12 bib (Iniacłl:

bib

(lala rozpoczęcia: liii zakończenia:

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOM ICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lu 1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odręl)nyeh przepisów”

6z 18 21.05.2020, I4:2
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określenie warunków; Zamawiajacy nie sta\ia warunku w tylu zakresie

In form acj C dud U kowe

111.1 .2) Sytuacja lin an sowa lub ekonom jęz na

Określenie warunków: Zamaw iajcy nie sLawia warunku w (ym zakresie

lii łormacje (lud Ukowe

111.1.3) Zd olii ość Wc hii icz liii liii) zawodowa

Określenie warunków: Zarnawiajacy oma warunek za spelniony jeżeli wy konawca wykaże. że w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu skiadania ofert. a jeśli okres prowadzenia

d,ialalności .ist krótszy— \\ (3”m okresie. wykonal należycie co najmniej jedna dostawc

odczynu kó lahorak ryj nyc li lu Li chem icznyc li o wartoc i co naj ni niej 30 000J)() zI brutto

Zamawiajacy wymwa od %ykonawców \ skazania w ołerwe łub % e wniosku o dopuszczenie do

tidzi al LI w postepowan u im lon i nazwisk osób wykon tijcych czynnosc i przy real maci i

zamówienia wraz z in formacja o kwal iti kacjach zawodowych I uh doświadczeniu tych osób: Nie

In [brm acj e dod itk owe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

111.2.2) Zanlawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje nastpuace tikultatyw ue podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERI)ZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o iiiepodleaniu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

7 z IB 21.05.2020. 14:2:
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1 k

Oświadczenie (I sI)ełnh:IIIiIi kn”teriów Nelckcj i

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ LUB I)OKUMENTÓW „ SKLAI)ANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU

POTWIERI)ZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3

USTAWY PiP:

I Odpis z wiaściweuo relestru lubi centralnej ewidencji nlonmicji O działalności gopodaitzej.

jeżeli odrebne )Izepi%y wyn Ihaja pku do rejestru uli ewd ncji. w celu potwierdzenia braku

podsta\\ do wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.Jezeli w\ koiiawea ma

siedzibe lub miejsce zamieszkania paza ten toiium Rzeezypospolite Polskiej. zaiiiiasi (IokulnentLl.

i ki órym mowa „ sk lada dokument lub dok umen ty w\stawi one w kuj u, w którym ma siedzi be lub

ni iejsce zamieszkania. potwierdząjace odpowiednio. ze: I ) luc otwarto jeo li kw (laej II1I nie

t)glos/oiio iipadiosci. w yLa\\ IOii\ nie Wcześniej ni? 6 miesięcy przed lIpl\ wem terminu skiadaniu

olcrt Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju. w kkryni wykonawca iua siedzibe

lub miejsce zamieszkania. nie wydaie sic dokumcnh w, o któn cli mowa powyżej. zitstepuje sic je

dokumentem zawierajacym odpowiednio wiadezenie wykonawc) . ze wskazaniem osoby albo

osób uprawniony/cli do jego reprezentacji. lub oświadczenie osoby. której dokument ni al dotyczyć.

zlożone przed notari uszem lub przed organem sqdowynu, administracyjnym albo organem

samorzijdu zawodowego lub gospodarczego wlaściwyni ze względu na siedzibę lub ni ejsee

zamieszkania w konaw cy lub mejsee zamieszkania tej osoby. Termin okrexlony pow yzej stosuje

sic. 2. Dokumenty dotyczace podmiotu trzeciego. w cclii wykazania braku istnienia wobec niego

podstaw wykluczeiuia oraz spełnienia. w zakresie. w jakim wykonawca powoluje sic na jg°

zasoby, waru nkow tidzia lu W l1osiPo\yan iti jeżeli wykonawca po leg I na zasobach podin jolu

trzeciego.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘIOWANIU NA WEZWANI L ZAMAWIA,IACECO W CELU

POTwIERDZI:NIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 1

USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPLLNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz dostaw, a w przypadku śwjadcz.en okresowych lub eiaglyeh równiez wykonywanych. W

x is 21.05.2020. l1.2



FrcUox Iutps:t”bzp.uzp.goypI/JP400PodgIad( )publ ko\IIle).o.aspx?id=6d..

lresie ostatnich 3 łat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalnosci jest krótszy w tym okresie. \%ra/. z podaniem ich wartości. przedmiotu, dat

wykonan hi i podmiotów. na rzecz których dostawy zostały wykonane. oraz zah!czeniem dowodó\\

określajitcyełi czy te dostawy zostały wykonane lub sa wykonywane należycie. sporz.ad/.oneL”o

zgodnie z załacznik lem nr 7 do 51 WZ. Dowodami potw lerdzajacymi czy dostawy zostaiy

wykonane należycie są: — referencje badż inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego dostawy byl\ wykonywane. a W przypadku ś adczeń okresowych lub c iqgłych sa

wykonyu ane ..Iezcl z uzasadnionti przycz\ n\ o oliiekt\wnyru charakterze Wykonawca lic jest w

stanie tlz\ skzić t cli dokumento\\ Wykonawca sk łada Oś\\ iadcicnie. \\: przypadki świaclczen

okresow ych lub ciaglych nidal wykonywanych rei erencje budź inne dokumelit\ po[w ierdz:ijicc

ich nalczytc wykonywanie powinny być wydane nie cześniej niż miesiuce przed upi> WWi)

[erm mu sk Iadanh. ol”ert.

111.5.2) W ZAKRESIE KRY TI:RIÓw SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚW IAI)CZEŃ LUB l)OKUMENTÓW SKLAI)ANYCII PRZEZ

\4YKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST. I I”KT 2

USTAWY PiP

lii.?) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

OFerta musi zawierać naswpująee oświadczenia i dokumenty: ) wypelniony formularz olrtowy

na czść!cześci na która Wykonawca skiada ofcrtu!y; 2) oświadczenie o spełnieniu warunkow

udziału w postcpowaniu — Zah!cznik nr 5 do SIWZ; 3) oświadczenie o braku podstaw do

wykltlc/enia Zalucznik nr 6 do Sł WZ; 4) pełlioliiocnict\yo do reprezentowania wykonawcy. o ile

oleck” składu pelnomocn i k;.” ) zobowiazanic podli) iotu trzeciego — jeżeli wyk onawca p lega na

zasobach lub syltiacj i podmiotu 1 rzecictzo;

SEKCJA IV: PROCEDURą

IV.I) OPIS

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg iiconimczony

I Y. I .2) Zam;iw iający ża(la wn iesien ja wad in ni:

9,, IX 2l.O.2O1O, 4J



l7irerx hitps:J/bzpuip.goy.pl!ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6d..

Informacja na lemal waditiin

I V. 1.3) Przewiduje się udzieleii ie za liczek na poczet wykonu 1112 zaniówicil ja

Nie

Należ podać iiiloriiiacje na Lenni udzielania zaliczek:

I V. 1.4) Wy iii aga się zlożcii iii o [cr1 iy postaci ka ta logów cle kl I<I Iii CZII)” cli I Ul) (I olącze nin do ok rt

kutalogów elektroiiicziiych:

Nie

l)opuszcza sic ziożeiue ofert \\ )OStaC ktaloó\\ elektronicznych lub dolaczenia do ulen

kataIoów ehek[ronicznych:

Nie

J form; icj e dud ;itk owe:

IV. 1.5.) Wy maga się zlożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sic zloenie oferty w;lriaIlto\\cj

ZIoyenie olert wariantowej dopuszcza si LIko z ecliwcicsnym ilożeniem olerty z;isidniczej

IVI.b) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaiiq zaproszeni do udzialn W

postępowaniu

(jr: „1(11 O,ĘPtII1/( ton, lit „g()c/ne/c” ogh )CĆ”P1I(1YI, dialog Aonkun „in 1/1iy, pon nt”rs/llo urno iyac v/ue)

Liczba wykonawców

Przewidywana iniitinia na liczba wykonawców

Maksynial na I iczlm wyk< inawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV. I.?) Informacje na temat umowy rautowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Un x< w;i ranlo\y bedzie zawal a:
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Czy przewiduje sic ognin iczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

I niormaeje dodatkowe:

Zamó ienie obc1 moje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której Lieda zairi I es/czone dodatkowe ii flrmacje rloryczace

dynunu cziwgo systenn.i zakupów:

In formacje dodatkowe:

W ramach umowy ralliowej „dynaniicznego systemu zakupów dopuszcza sic złożenie okrt w

fonnie katalogów elektronicznych:

Przewiduje sic pobranie ze złożonych katalogó elektroniczn\ ch in lormaej i potrzebnych do

sporzadzenia olcrt w ruinach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV] .8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pJttta;: ;ihonznicoizy, p;tcźclaĘ

oĘranic( HI)”, flegoc JIIĆ” og/0s7e11h”nz) Nie

Należy podać adres strony internetowej. na której aukcja h dzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości hęd przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do prze(lstawionych wartości, wynikajpce z opisu prze(llniotu

zamówienia:

Nałezy podać. które ii ormacje zostana udostt”pn (liC wykonawcom w trakcie aukej elekt von iczncj

oniz jaki będzie termin ich udoswpnienia:

lnlbnnacje (Iotyczcc przebiegu aukcji elektronicznej:
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laki jest ZC\\ idzian\ sposób postepowailia \\ toku aukcji elektronicznej i jakie bcda \%alLlllki. na

jakich W\ konawc bcda mogli licytować (ininimal,ie \%ysokości postapieiU:

InRnmicjc dotycz:ce ykorzystywmcgo spuzelu elektroniczneLo. rozwiazań i specytikacji

tcchnictnych w zakresie pl!ezeń

Wymagali hi dotyczace rcjestracj udu lity li kacj wykonawców W aukcji elektronicznej:

In lbrnuucj e o liczbie etapów aukcji elektionicznc i czasie ich I rwani

Czas trwania:

Czy ykonawcy. którzy nie zlozyli ntn\ ycl) post4pień. zostawi zakw;ul i łukowani do nastepnego

etapu;

Warunki zamkniccia aukcji elektronicinej:

1V2) KRYTEIUA OCENY OFERT

I y.2. 1) Kryteria oceny ofert:

1V2.2) Kryteria

kryieria Znaczenie

Cena I 00,00

Iy.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pip (przetarg

nieowaniczony)

Nie

1V3) Negocjacje z ogloszeutiem. dialog konkurencyjny. partnershyo innowacyjne

IV.3. I ) In formacje 11:1 lemat negocjacji z ogloszeii icm

Minimalne wymagania, które muszą spelniać wszystkie olerty:

Przewidziane jest zasttjcżenie prawa do udzielenia zuni wicnii na podstawie ołert wsttpnych bez

przcpsPwa(lzenia i1eLocjacj3

rzewiclziai]y jest l)otIzill nccocjaq na etapy w cel it ognin je/cna I czby ol r[:

\dezy podać inlórniacje na tenwt eL;pów ilcg()cjacji (w tym liezbe ciapow):
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In Ioiniacj c doda t kow C

I V.3 .2) In forma ej e na leiii at dla I ogu kon kii reii cyj nco

)p is potrzeb i wyn latwi) zaiuaw iajaceuo lub Ii loimacja o sposobie uz\skali Ii tego opi SLI

Inibrinacja O wysokoci narod dla \yykollawcó\% - którzy podczas dialoiti koiiktireiicyjnego

przccistLl\yiIi ro)z\\”iazLIIiiLI SLJno\\ lace nodsLi\ye th sklatlziiiia oFert. jeżeli zamawiLijac\ przew duje

nawody:

W stcpn\ hLirm000Luain iostepowLIli ia;

Podział dialogu na etapy w celu oLraniczenia liczby miwiązań;

N LI leży podLić in lonmwj e n te ni a ( etapó \\ dialog i;

in ib ni taej e (lod Lukowe;

JYJJ) Informacje iia temat I)artllcrstlya iniiowacyjiicgo

I ICIIICfltY OPISU przcdrn iotti zanuny jen hi dci inuj nec ni n ma Inc wymarail ia. ktory lU mLISZLI

odpowiadiw wszystkie oicrly;

Pt,dzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby olcrt podIegajcych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny otcrt wskazanych w specyflkaeji istotnych waninkow zamówienia;

In ibrmacje dodatkowe;

1V4) LICyILLCJ2 elektroniczna

Adres si n mv interneto ycj . ni której hd;” ic prowadzona I ic (acja e Icktn iniczna;

Adres sU my internetowej, na której jest doswpny opis przedniiotu zarnowienia w licytacji
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elekti-onicznej:

ta dotyciace rcjesu-acj I i ideiity kacj \V\ kona\yeó\y I icytacj C lektron iczilej \% t\ in

w\mauania techniczne iirż;idien inlorm;ityeznych:

Sposób posiepowania w toku Iicyk cii elektronicznej. w tym okresietije iiiinimalnyeh wysokości

post pień

Intorniacje ti liczbie etapow licytacji elcktmnicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

\\\ konawe. którzy nie złożyli nowych iostapień. zosiami zakwLilirkow-iiii do iastepiieo euipu:

lerinin skladania \\nioskow O dopuszczenie do udzialu w licyiacji elektroniezne:

Dat i: i kIz na:

Jer mn ot\\ alcia licytacji elektronicznej:

lemiin i warunki zaimikniccia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron posUiimo\\ icnia. ktore tostami wprowadzone do treści z;i\\ entimej umowy w spra te

ZUfl1Ć\YicflUi publcznco. albo ogolne warunki Liniowy, albo \\ zor umowy

Wyniagan i a dotyczace zitbez1 )ieczen LI na lezytego wykonin la umowy:

In urm tuje (lud ut kowe:

fl.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej UJUOW) W stosunku (10 treści Ofert), lut

podstawie której dokonano wyboru WYkOIIa%%Cy. Tak

Nale1y wskazac zakres. charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały okreslone we wzorze umowy.

IY.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.I ) Sposób udoslypni;iiiia informacji o charakterze poufnym (/e:elf b>IyĆ-:!:

Środki sluż4ee ochronie informacji o charakterze pouftiyni
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I Y.6.2 ) Term in skiadan ja ofert liii) W Ii iosków ci (lOl)IISZcZefl je IO udziału w postęj)Owa n iii:

I)ata: 2020—06—Ol, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu skiadania wosków, ze wzgledu na pilną porzebe udzielenia zamówienia

pr/eLa ii, ni cognin c/ony. przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszen cm):

Nic

W skazać powody:

.Iczyk lub jczyk I. w jak ich moiw być spoiiadza iw O łerh lub wnioski o dopusiczcn ic do udzia Iti w

R)StCp\yaiUtI

2 Jczyk polski

IV.6.3) Termin zwiazania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatccziiwio terminu skladania ofert)

I y.6.4) l”rzew id uje się ti nieważn jenie postęwwa n ia ci ti(lZieIeiI je zamów” jen ja, W W” pad ku

n ieprzyzua nia środków, które m jak” być Irzeziiczoui e na silnansow aii ie calości liii) części

zamónienjn: Nie

I \6.5) I iiforiiiacjc dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część Dostawa odczynników (10 Sieci I hidawczej IAJKASI I W1 CZ — Instyi ulu
1 Nazwa:

nr: Wiókiennictwa w Łodzi Czcsć I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (;ynIkośJ, zukn”s, m(hl/ / ilość clostau zzsl,n liii” robot

b iu/oii J zm ch 17(1” (M 1( „sh „ule zcz/7oIrzc „bo iI”K lnu i I u „ynzcz,Ęun) a iy przypadku partii erstwa innowacyj ii eto

-określeiiie zapotrzehowani:i na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Szczególowy

opis odcziinikow znajduje sic w formularzu ofeny na czcśc I zamowienia.

2) Wspólny Słownik Zamów ień(CPy): 33606500-O. :316%300—S

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zaniawiajaey podaje informacje o wartości zamówienia):

Warioc beł VAT:

\Valiiia:
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4) Czas ti-wania lub terniiii wykonania:

okws w iiiesi.icicIi: 12

okres w dniicłi:

łiti rozpocztc Ii

dani zakończenia:

5) K rytei-ia oceli y ofert:

KryteriumZwic?eiiie

1 ()UJ)()

6) IN FORMACJE DODATKOWE:

Część I)osLn% odczynników do Sieci I hidawczej Ii) KASI! \k lUZ Inity (litu

2 Nazwa:
łir: Włokiennictwa W Lodzi Cześć II

I ) Krótki opis przeduhiotLi zamówienia (irk/kość, :ciAic”x, ioclzu/ / doW (k)S/OW 11S111ś4 lub iwin)i

bzu/oiiicuzycb lid; yknśh”nh” :o,n.”icehnii”un/u J ui”uu; un) a w przypadku partnerstwa innowacyj iieo

—określen je zaiiotrzebowaii ja na innowacyj iiy produkt, usIiig lub roboty budowlane: Szczcó łowy

opis odczynników znajduje sic w formularzu olcrty na czcść II z:inmwienia.

2) Wspólny Siownik Zaniówień(CPV): 35O)(,3OO—X. U6)65OO—O

3) %Vartość części zamóiyienia(jeżeli zaniawiajcy podaje informacje o wartości zamówienia):

\Yartość bez yA!:

Waluta:

4) Czas trwania lub ternijn wykonania:

okres w iniesiacaełi: I 2

ok es w dw ich:

dani IO(OCZtC

data zakończeni;
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5) Kryteria oceny ofert:

Kiyteri urn Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz4ść Dosta\\ odczynników do Sieci I 3adawczej I A KASI I .W lUZ — Ins(y(u(u
3 Nazwa:

nr: \\ lókiennictwa Ludzi Cześć III

I ) Krótki opis p rzedmiotn za mówienia (ii/e/kość. :akns. ;yu/:ć// / ilość doskiw ayluĘ /1//, rcl;ó/

lnu/o ii”lci,zi „e/z lub okrt ś/ciz/e :upoinebo i „ai zuz / ii „zaiań) a w p rzypa d kil partii e rs tn a innowacyjnego

—określnie za j iot ric 1)0w ania na i lin owacyjny produkt, u słiig 1111) roboty 1) ud OW In lic: Szcze!o In wy

Opis odczynników znajduje SiC W formularzu oferty litu CiSU III zaniowiciiua.

2) Wspólny Słow nik Zamówień(C l”V) : 33696500—0, 33696300—X

3) Wartość czyści za mówien ia(jeżcli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT;

Waluta:

4) Czas trwania łub termin wykonania:

okres w miesiacach: 12

okres w dniach:

data rozpoczicia:

data zakoń cyc ni a:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena I 00,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Cześć si:n:i odczynnikó\\ do Siec lid:n ci.cj [1% I KASI LW 1(7 I nstyuti
4 Nazwa:

nr: W 16k ieIiIiici\k a w I nilu (jeść I V

I ) Krótki opis p rzcclni iot u zamówienia (1licMoŚL. :ukres, rccl:u/ / r/osę (/oMtnI”. :ąs/uĘ bib robot

bw/o itbiiiiih lUb ()ki(”śltiiiC :apoir:eboiśanhi „ ty; yiogań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

—określenie zapo(rteliowania Itl innowacyiiy produkt, usiugę tuli roboty I)udOWIaIie:SJc/cgólO\\ Y

opis odczynnikow znajduje siy w IorniLiIarzLI oleriy un („.9ść IV zamówienia

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33696500—0. 33606300—8

3) W a rtość części za ni ów je nin (jeżeli za in uw inj :j cy podaje in formacje o wartości za iii ów ien ja):

\k ;rtość bez VAT:

\\aIuLi:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres x ni iesiiicuic li: I 2

okres w dniach:

(hiw rozpoczec iw

dnia zakonezen ta

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena I 00,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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