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Olloszenie nr 654( I —N—2020 z dnia 2020—07—30

Sieć Badawcza LU KASI EWICZ

—

Instytut Wiókiciunictwa Dostawa odczynników, szkia i drobnego

sprzętu JaI)onuloryjncgo do Sieci Badawczej Lukasiewicz

—

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Inst3tultu Włókiennictwa w Lodu
-

Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie ohowiazkowe
Ogloszenie doi cz : Zamów icnun puki icziieo

Zamówienie dotyczy projektu liii) progi Hill wspóltinansowauuego ze środków U uuii Europejskiej
Nic

Nazwa )rojel{tu liii) programu
O zamówienie inog ubiegać się wyłacznie zakłady pracy chronionej oraz wkonawcy. których
działalność. lub dzialalność ich wyodrcbuuiouiych organizacyjnie jednostek. które I)cdą realiflfl%aly
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących czionkami grUp spolccznie
marginalizon anch

Nk

Na leży podać mini nin lny procentowy wsk

1211 ik

zat rudn ucnia osób

na leżących

do jednej I tli) w iecej kii egori L

o kioryehi mowa w. art. 22 ust. Z ustawy Pip. nie niniejszy niż 30%, osób zatrudnionych

zakłady pcy

chronionej lub wykonawców albo uch jellulostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
Postepowanic przeprowadza centnulny zalnawiaizicy

Nic
Postępowanie I)rzeProwidza podmiot, któremu zamawiający I)onierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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CyCIL k iórzy WsIlol Ii W Pr7Pr\

krajowe iiuiiwry id nlytikaeyjne

oraz,

dzai p 5Ipo\Y11i W

osoby do kontaktów wraz

/

oraz

podać

danymi do

lit 1k tow

Post ęjwan je

jest

l)rzttu) rowa(Izane

wspól Ii je z „zaflla%yiaj ący mi

z

państw czionkowskich Unii

innych

Europejskiej
Nie
W p rzyiatI ku

I)izePIly:I(IzI nin postępowailia wspólnie

czionkowskich Liiii Europejskiej
In to i-iii u Cj C

—

niajace

z zamawiaj cyini

zastosowanie krajowe prano

zamówień

publiczunciu

(10(1 a t I(owe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza LUKASILWICZ
ident\ tikac\

Z innych państw

00005023900000. ul I rzezinski S 15

ny

t)1_

ImtsLyiLiu \ylókicnnictw
I 03 Lodż.

\

krajowy numer

oj. łódzkie, panshyo Polska. cel.

H4XI 26 I 63 103, e—una I uiipioIrowsIuuQiiw. lody. p1 „„thks 442679263X.
-

Adres

strony

internetowej Ś URL): w w.uwlodz.pI

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mozuia uzyskać (lostep do nar/edzl

J

uiyadzen lub Ioiinatow

plików. które nie sa otóluite doste;ine
I. 2) RODZAJ ZAMAW IA,IĄCEGO: lony

(piosze okrcJić):

[osty tu ( b u L twezy
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓW lENIA

Podział ot)owi)Jzkow

miedzy zumawi:ujaeymi W

W tym w piyypcIku wspol neĘO przeprow Lidz LO)

(leżeli dott”c”:r):
przypadku wpoIflLt0
postepowania Z

pJ”/Cpfl)W

idzaiuia

z:im:iw ajac) Oli

Z

postepuwtinia.

innych państw

członkowskich Unii Luropejskiej (któr) z 7.aIuuawiaj:leyelujest odpowiediuiulr za przepiowitltenit
poslepowani:i. czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie p stepowania odpowiudaja pozostał
zaui:u\% bijacy, czy zanuowielule hedzie udzielane pi-zez k;i.tleao
zmnio\\ irnie

Z Z IILLW

ijacycli luIdywidLialilie.

U/Y

jsta:ue udzielone w iuflic-iiuu i u. rzecz ozostalyeli ymmwiaiacyeli)

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni

dostęp (10

dokumentów z postępowania

można

uzyskać pod

adresem (URL)
„Lik
WWW. iWIodz.pt

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyrmkacja istotnych warunków

hflps://h7pu?p.goypi/ZP4ODPodgJadOpubi”kowanegoasax?idOc264ee2-a492-479J-a8df-cO8d5fb151O1
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za iuóiyic II ja

Tuk
WWW.IW. Iodi.pł

I)osl V1

do

doku HICUtÓW Z posiepowania jest ograniczony

—

Więcej

informacji

można uzyskać pod

:1(1 reseiu
Nie

Oferty liii) wnioski o dopuszczenie do

udzialu W postępowaniu należy przesyłać:

Elekt ro 31 iczn je
N je

Dopuszczone jest l)rZCSlanie ofert liii) WiliOskoW O dopusicztiiic (IQ udzialu w poStę)OWt1I1iu W
111113” sposób:

N je

Inny sposób:

W

ymagane jest przeslaiiie ofert lub

wnioskoW O dopuszczenie do udzialu W postepowaniu W iJIllY

sposób:

lik

Inny sposob:
pisemnie,

zgodnie z

zusudinii ()krelOnyinm W

iO(I?iałe X sjwz

Adres:

Sieć IhidaWeza Łukasiewicz—Instytitt Wókieimnictwa nI. I śrzczińska 5/15 92 I 03 Łód/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub lormatów plików,

które

nie s; ogólnie dostępne

N ieoruiiczony, pełny. heipośrcdni i bezplainy (k)swp do tych nztrzcdzi niania uzy5kać pod adresem:
(URM

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez, zamawiaj 4cego: Dostawa odczynników. szkła i (łrohnezo
sprzctu laboratoryjnego do Sieci Badawczej Lukasicwicz

—

Instytuki Wiókienniciwa w Loiłzi

Numer referencyjny: I1ZP-236- 12/20

Przed wszczęciem posiepowania o udzielenie zamówienia przei rowadzono dialog techniczny
Nic

11.2) Rodzaj zamówienia: [)ostawy

11.3) In forma ej t o możliwości s kl ad ania Ofert części owyc li
Zamówienie podzielone jest na czcści:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można skladać w odniesieniu do:

wszystkich cześci
ZaIłiawiaj!cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ł;icznie nastę)ujących części lub grup części:

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

11.4) Krótki opis przedmiotu zaniowienia (n/e/X usc,
bzu Jow/Uhij)Ch [Itl) oin”slettić” .t1/)n//;c”hfln”UJI/U /
—

iIyIIIUtUI

„

;ocLa/ / /Josć L/oS/QH II.YIIIg 1(1/” iybót

) a W przypadku partnerstwa innowacyjnego

określen je zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmi niem

za mow jeniti J est d st:iwii odczynnikow l:tbonihnyj nych i chem nwznych oraz szk Iii i drobneLo sprzętu
laboratoryjnego cło Sieci I ad iwczej Łuktisiewicz

—

Instytutu Włókiennictwa

W

Łodzi. Szezególciwy opis

przedmiot LI ziimnowienia zmuijdtmj e ic w poszczególnych eztscziich zamowi cniLi w załącz n tkach od nr I

([O

nr S cło SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na 5 czcści: Wykonawca mot/c złożyć otbrtc na wszysmkic
części zamówienia lub na jedną z nich. Wszcdzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez
wskazanie: znaków towarowych, patentów łub pochodzenia, żiódla łub szczególnego procesu. (Ha których
nie dopuszeza sie rozwiązań rownowaznych, wynugane jest aby zaofurowano produkty pochodzące od
konkretnego producenta. W przypadku niektórych odczynników wymóg ten jest. konieczny z uwagi na
akredyiaeję laboratoriów oraz to, że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby
konieczność ponownego wykona n hi kosztownych walidacji. Zamawiane odczynniki konkretnych
pioducentów wykorzystywane są cło już rozpoczętych prac naukowo

badawczych prowadzonych przez

htips:J/bzp.uzp.goy.pi/ZP400PodgIad0publikowanego.aspx?id=0c264ee2-a492-4799-aSdtcO8d5fb1 5101
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pracownikow
badaniami

Zamawiaj cego. Aby uzyskać po\yttrzilne wyniki badań i aby można je było

z

wezcsnmej prowadzonymi, slosowanc odczynniki muszą być Lego samego producenta, gdyż

każdy producent ma W I aśc IWY tylko sobie proces technologiczny. w którym proclu kowane są
przedmiotowe odczyn ni ki. Prowadzone W okresach w idol etn

cli badania wymagąją zachowania

niezmiennych warunków ich realizacji, a co za Lym idzie użycia tych samych odczynników tego samego
producenta. Zmiana odczynników spowodowałaby koniecznosć pow Wrzenia
utratą już uzyskanych wynikow badań.

badań, a to wiązałoby się Z

W przypadku innych odczynników Zamawiający dopuszcza

wykonawcc rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w

zastosowanie

SIWZ. w

szczegolnosci, muszą być o tak ich samych lub lepszych piraietnich technicznych, jakościowych,

funkcjonalnych oraz użytkowych. Dostawy produktów stunowiacych przedmiot zamówienia naskpować
hedii sukcesywnie na podstawie rzeczywiście zapotrzebowanych przez ZamawiajaceĘo ilości. Miejsce
dostawy: Sieć l3adawcza LU KASI [W 1(2
118

y

—

Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezinska 5 15 i ul. Gdańska

.odzi.

11.5) (;lóiyny kod CPy:33696500—0
Dodatkowe kody CPY:
Kod („IW

33696300—8
33793000-5
38437000-7

11.6) Calkowita wartość zamówienia („h

li :uiiin win/m y podu

UI/(flflW( j

O

iI7i/osć ; :unio wić „nhi)

Wartość bez VAT:

ił tit

(w pcypudkn

W1iO%”

mmu,kyynmal,m iyartos

minowych lub clynanm.:nc o systemu zakupów
W

ćalynm ok

obowupywan ta

muno uj;

szacunkowa calkowiu

ramow(J

liii;

dymmwnu zimen systemu

zakupow)

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 zostaną udzielone zamowierna,
których mowa w art. 67 ust. I

O

pkt 6 lub w arL 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

hltps://bzp.uzp.goy.pI/ZP400PodgladOpuhlikowanego.aspx?id=0c264ee2-a492-4799-a8df-cOBd5fhl5lQl
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11.8) Okres, w Id óryrn realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zosi ala zawarta umowa
ra mowa kil) okres, na który „.ostal ustanowiony

dynamiczny s

stem zakupów:

iniesi4cach: 12 hib dniach:

hi/1
data rozpoczęcia:

bib

zakończenia:

11.9) I nionnaej c dodatkowe:

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYMI TEChNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1)

Kompetencje

lub uprawnienia tło prowadzenia określonej dzialalności zawodowej. o ile

wynika

to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Znmn injacy nie stawNi w arunku w
in łom

UlCj C

tym

zakresie

clotlatkowe

111.1.2) Sytuacja linansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Z:i iawhijaey nie stawni warunku w tym zakresie
in ioim icje

tł O(

t R OWe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określ ci ile warunków: Zam:iw laj cy uzna w:Irunel\ za spe Iwony

j ezeti

wykoii:iwc:i wyk :ize, że: w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu skladaiiia oIrt, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy— w tym okresie. wykon:iI nalezycie co najmniej:
ode.zynnikow lubonitoiyjnych lub chemicznych o wartości
II

—

co

—

dla eześci I

jedna dostawe

—

najmniej 15 00(100 zi bruuo:

—

dla cześci

jediut dostawe odezyniukow laboratoryjnych lub chemicznych o wartości co najmniej 20 000,00 zł

brutto;

dla czyści III jedna dostawy od zyniiikow labontton”jiiycli lub chemicznych
—

wij mniej 4 000,00 z brutto: dla cześci IV
—

o wwtosci co IiiIJ I lii IICJ 20 000,00 Zi

—

.i cdi

dostawe stR Ii lub dfl)l)lie

inittc ); dla czysci V
—

—

jeuiia dostawy zk

O przytu

o

wartości

co

kiboratoryj nego

1 lilii ttiohnei1t sprzew

laboratoryjnego o wartości co najmn ej I 000,00 zł hrutto
Zamawiajacy wymagu od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie tto

udzuilu W postcpowaiiiu imion i nazwisk osób
wraz z

iniormacja o

wykonujących czynności

przy realizacji z:Irnówic!li:L

kwalifikacjach zawodowych lub tloswiadczeniu łych osób: Nie

In loro iacje d da I kowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

hilps:f/bzp.uzp.goy.pI/ZP400PodgIadOpubiikowanego.aspx?id=0c264ee2-a492-4799-a8df-cO8d5fbl5101
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111.2.1) Podstawy wykluczenia określone

%% art.

24 ust. I ustawy Pzp

111.2.2) Z;imawiaj3ey przewiduje wykluczenie wykonawcy na po(ls(awie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zainawiajacy przcwi(hijc nastepujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKLADANYCII IRZEZ WYKONA%% CĘ %% CELU
WSTĘPNEGO POT%%IERDZENIA,

ŻE

NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ SI”ELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu

Tik
Owiadezcnie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

.

SKLADANYCII PRZEZ

W \KONAWCL W I”OS[EPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACE(;() W CELU
I”OTWII.I(DZENIA OKOLICZNOŚCI. O KTÓI{YCII MOWA \ ART. 25 UST. I PKT 3
USTAWY PZP:

I Odpis

t.

WiitSCiWeLO icjesini lub z ceni ralne) ewidencji

intorninej i

O

(Ił iIalnoei :spdrcz:i.

jeżeli odrebne przepisy wy!1i.ka;a wpisu do rejestru kili C\yidCnCj i, W Celu l)ot”ierdzci1it braku
podstaw do wykI uczenia un podstawie u art. 24 ust. S pki I ustawy PZl”. Je tell wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polsk tj. zamiast dokumentu,

k óryin mowa powyże sk Lida dokument lub dokumenty wysLiwione w kraju,
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio. że: I

)

xy

którym

iiui

O

siedzibĘ

nie otwarto jee.o likwidacji ani nie

oglosz.ono upadlosci, wystawiony nie wcześniej niż O miesąTy przed upływem terminu skladania
olerL Jeżeli w kratu ni iejea zaniicszkania osoby lub w kraju. w któryiii wykonawca nin sicdzibc lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów. o Ltóiych mowa powyżej, zastcpujc sieje
dokumentem

zawienijacym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

(ISOŁ)

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby. której dokument iuiał dotyczyć, złożone
przed iiotariuszem lub przed orwinein sadowym.

adnunisiracyjnyrn albo organem saniorzadu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze \yzgldu na sicdzibe lub miejsce zamieszkania

hltps://bzp.uzp.goy.pi/Zp400podgiadOpubiikowanego.aspx?id=0c264ee2-a492-4799.a8df.cOBdSfbl 5101
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W ykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony powyzej stosuje sic. 2. Dokumenty

dotycz4ce podmiotu trzeciego. w” celu wykazania braku istnienia wobec nieo podstaW wykluczenia

oraz spełnienia. w zakresie. w jakim wykonawca powoluje sic na jeio zasoby, warunków udziału W
postepowaniu

jeżeli wykonawca połega na zasobach podmiotu trzeciego.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU POTWIERI)ZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MO\4A W ARt 25 USt I PKT I USTAWY PZl”

l11.5.I) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciaglych rowniez wykonywanych. w okresie
ustali ich 3 łat przeł upływem terminu składania o Iri a J eżeł i okres prowadzenia działalności j es(
„

krótszy

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu. dat wykonania i podmiotow, na

rzecz któi-ych dostawy zostały wykonane, oraz załtczeniem dowodów okreśłajue.yeh czy te dostawy
zostti!y wykonane lub sit wykonywane należycie. sporządzonego zgodnie z załac,nikiem nr X do

S IWZ. Dow odami potwierdzajucynu czy dostawy zostały wykonane należycie sa:

—

relćreneje bądź

inne cłokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy byly wykonywane. a w
przypadku s iadczcń okrcsowych lub ciąglycli sa wykonyw twe Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym cłmraklerze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, Wykonawca składa
()SW

iadczenie. W przypadku świadczen okresowych lub citgych nada! wykonywanych referencje

bądź inne dokumenty potwierdzające ich nałeżyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
iliż

3 miesiace przeł upływem terminu składania ołcrt,

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓ\4 SELEKCJI;

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCII PRZEZ WYKONAWCE
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ARt 25 USt 1 PKT 2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3)

—

111.6)

Wypełniony tbrmulary o Wrtowy na cześć uześci aa kt oni Wykonawca składa o fertc y; 2)
Oświadczenie o speinieniu warunków udziału w postepowaniu

—

Zahtcznik nr 6: 3) Oświadczenie o

braku podstaw (10 wykluczenia Zalacziuk nr 7; 4) Pełnomocnictwo (10 reprezentowwua wykonawcy, o
ile O lerte sk lada pełnomocnik: 5) Zohowit1zan te podmiotu I rzec iego

—

jeżeli wykonawca ł)olei na

zasobach łub sytuacji podmiotu trzeciego:

SEKCJA IV: PROCEDURA
Iy.1) OPIS
IMI.1) Tryl) udzielenia zamówienia: Przetarg nwou.raniczoiiy
hitps://bzpuzp.gcy.pitZP400podgiadopublikowanegoaspx?id=0c264ee2-a492-4799-a8df-cOBd5fbl 5101
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hUpi;:Ubp.uzp.ciy.pMZD40OPocIqIndOpuLIikawirn.go.a.px?Ids0c264ee2-a4924799a8d(•cO8d5Ib151O1
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I V. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wad inni:
Nic
In t)I-I nacja na Lema L wa di u in

IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na I)oczel wykonaii ia zamówienia:
Nic

NaIb”y podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV (.4) W\inag:I sic zlożenia ofert w postaci k:iLaIo4ów elektronicznych liii) (Ioh3cZeDia do o(ert

I(ataloiów elektronicznych;
\ie
postaci kata loi ów elekt mnieznyeh lub dolaezenia do o (it kata touo\\

Dopuszezi sic zlozenie o trt

ciek tronieznyeh:

In thnnacj c doda L kowc:

IV (.5.) % ymaga się zlożenia oferty wariantowej:

Nie
Doptiic Za sie zlozciUc oferty

WiriantoWej

Nie
Zlożenic oferty wainintowej dopuszcza sic tylko z jednoczesnym ztożeniem oferty

Z15LUIOICZe.

Nie

IV. 1.6) Przew idyw;iii;i liczba
tj „P:

tcnt

Liczba

1% ykonawcow,

()„IV1I( :oizy, /UQ(/dCJĆ

którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

;/ą)ccnu”n;.

bah) A onA iuit

fu

/)cw/Jh j/it”

i”l;umyn jut)

\YyR( )IUL\\”COW

PrzC\yidy\\alia ifliflhllu[lflLi

Mak syinalna liczba

liczba \yykomlwcm\

%yykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub (1ynamiczneo systemu zakupów:
Un towa ran towa kclz ic

zawarta:

(;y przewiduje sic ograniczenie liczby uczcs[ników umowy ramowej:

hitps://bzp.uzp.goy.pIIZP400PodgIadOpubIikowanego.aspx?d=0c264ee2a492-4799-a8df-c08d5fb1 5101
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Ii(tp lflizp.uzp.goy.pIiZP40OPod;lIJtdOpubIikowHnego.iispx?Id=0c264ee2-a49479O-aBdf-c0Bd5fb151O1

Przc\yidzuIIla iksyIOałna łiezbi I.Ie!estIlIk(i\%” tIIHO\V ntno\ye:

Iniornuicje dodalko\\ e:

/II1B)YyiC!1IC

()hejiiitije LIsItflo\yIeflie dyIHInhIciI1eO SVSIenlI.I

yakiuxw

NW
Adres s(mny iniernelowej. na której bcd? zamieszczone dodatkowe in Formacje (lotyczace
dynani icznezo systeniu zakupów:

liitorntieje dodatko\\ c:

\V ranuieb UI11O\V raIuo\yedynan1iczncgo systemu zakupow dopuszcz:i

.ic złożenie oflnt w

onhiie

ł,at.młoŁow elekironieznycii:

Przew idui c sic pobranie ze złożonych katalogów elektroi icznych mForniztcj i potrzchn cli do
sporządzenia okn w

amach umow V ramuowc dymummiczmico systemu zLikUpO\y

I Y. I .8) A ti keja cłu kl nni i etna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (po
agi t/hit tQhI liMOcJa(

Jt Z ogJos:iin „iii)

/f(fl.r;(/;f;fl;fl

J)?•( „((ll”

N je

Na leży podić adres stoi my ml ernetowej na której tuk ej 1 bedzie

nrowadzona

Należy wskazac ełezueimty. których wartoŃci I)ęd przedmioteum

Przewiduje sic oĘraniczenia co do przedst;mwionych

wartości.

aLmkql elektronicznej

wynikajnce

Z opisu

1)rZedlIIiotII

zamówienia:

Należy podać. które infli nacje zostwia udosttpnjonc wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oflD”

jaki hęd:e tcriniim cli udos(cpiiieni;t:
Inlonnaeje dci(yczaee przebiegu aukcji elektronicznej:
inki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elekironiezimej i jakie będą wanmnki,

hi jakich

wykonawcy bda niogl licytować (ni in walne wysokości Postąpień):
Informacje (Iotyezące wykorzystywanego sprzctu elektronicznego. rozwiazań I specyfikacji technicznych
w zakresie pohwzen:

hups://hzp.uzp.goy.pL”ZP400PodqIadOpubbkowaneqo.aspx?d=0c264e2-a492-4799-a8d-c08d5lb1 5101

10)1/

htlpb Ubzp.uep.goy.pI/ZP4O0PodihidOpubI”kawnnogo.ni.px?Id=0c264ee2ti49%4799-i8di-c08ciSIb15101

30.07.2020

\YynILwli;n (I
Iniorinaeje

O

tyećc e rejestrauj

i I

ideniy [ikaej

wykonawców w aukcji

deklIOllIc/flej

liczbie elapow aukcji elektronicznej i czasie ich (rwania:

(zas tr\yania:

Czy

wykoiiawcy.

którzy nie złożyl nowych postipień.

zostailą zakwali likowani

do

ililMepnego etapu:

Warunki zan ki ecia aukcji elektronicznej:

I\2) Klfl”TERIA OCENY OFERT
I \2. 1) Kryteria oceny ofert:
l\.2.2) Kryteria
Krywria Znaczenie

cena

li OOjK)

I V.2.3) Zastosowanie proccd tiry, o której

niowa w art. 24aa

ust. I ustawy Pip

(przet an

nieograniczony)
N je

I \„.3) Negoej acj e z ogłoszeniem.
I \3. I ) In formacje
Minimalne

na

\V) mapinia,

dialog komiku reucyjny, partnerstwo in flowac%j Ue

temat negocjacji z

ogloszeniem

ktorc musza spctii:;iu \y-zystklc oturly:

Przewidziane 1cst

zastrzezenie

przeprowadzenia

lie2oCj iCj i

prawa do

udzielenia

ZamÓWieiiiu na podstawie

Przewidziany jest podział iieLLocjilcp ni etapy w celu Ograniczenia liczby
Nałezy

O( lite II lun Hacle na temat etapow

ziezoczieji (w

tym

oRrt wstepiiych bez

OILrL

I kzbe etapów):

immIormnacjc doualkowe

Iy.3.2) Informacje 112 temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub niormaeja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości iiagrod dla wykonawców. którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiazani a stanowiące podstawe do sk I adania olcrt. jeżeli zamawiajacy piyewid tj e nagrody:
httpsUbip.uzp.goy.pWZP400PodgladOpubiikowanegoaspx?id=0c264ee2-a492-4799-aSdf-cOBd5fbl 5101

11117

30.07.2020

htlpsllbtp.uzp.goy.pI/ZP400PodghtdOpubllkowonego.aspx?Id=0c264ee2.a492479948df-c08d51b15101

\Ystcpny

IKinnoI1orain posiepowania:

Podzial dialoiu na etapy w celu ograniczenia liciby rotwijzaI):
Należy podać in (ormacje na lemat cl apów di a logu

In lorn1 lUj C tlod L kow C

I%3.3) Iii[orniacjc na teniat partnerstwa iiiiiowacyj iicgi
Elementy opisti pizednuolti

ZImó\yiCi1ii

deflniujaec minimalne wymagani. którym

flUiSza

Odf)Owiadać

szystkie oferty:

Podział lieocjacji na etapy

cclii oniiuczeniu liczby olcit podle a cych

ilcgt)CJaCJOI1I popizez

zaswsowanic kryteriów occay ofert wskazanych w spccy ikacj i istotnych u

irLiflkoW zainowiellia

\V

ln:onuacje dodatko\\ e:

I \.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której bedzk prowadzona licytautii elektronmczn:i:

Adres

strony illtCifleto\\ c) na

ki OICJ

\\yn1iiinIa doiycz:cc rejcslnwji
yyiutnia

technicZne uttzidzeii

Jest

dosttny opis pytedniiotr

i ideiuybkarji

wykoiuiwcow w

źaflWW iW Ifli W

lieytwji

IlU yLicj i ełcki

mld U ej

clckinnic”iicj. w iym

inlori]latycz IlyclE

Sposob postepow;mta w toku licylicji elektronicznej. w

tym

okrelcnie nininiaLmycłi wysukoei

postupień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czsi ch trwania:

(„z.is tiwani:i:

Wykoiiawcy. ktouy nic

/

otyli nowych postapien. :„oL rum zakwali Hkowan i do

i

istipiIcgo etapu:

Termin składanki wnioskow o dopuszczenie hi udziału w I icytacji clektroniciiwj:
Data: godzina:

„Fcrnlil] otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i waiunki zamukniącia licytacji elckiroiiiczncj:

hltpsf/bzp.uzpgoy.pi/Zp400PodgiadOpubbkowanego.aspx?id=0c264ee2-a492-4799-asdf-cOBdSfbl 5101
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istotne dla stron pos(aiiowienia. które zostuna w O\k adzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zainowi cnn pubi iczncno a lim onó Inc warunki umowy. albo wzor umowy:

Wymagan IŁI dotyczące iabezpieczen 10 na I c/ytego wykonaii 10 umowy:

In lo rmncj C dodał k owc:

Iy.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje

się

istotne zmiany Post:lIlo1ień

zawartej umowy w stosunku

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

do treści olerty, na

Tak

Na leży wskazać zakres. eharakler zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy zostaly okresione we wzorze umowy zahczitik nr 9 do SIWZ
I\6) INFOI{MACJL ADMINISTRACYJNE

I \.6. I ) Sposób udostępniania in Ibrmacji

O

charakterze 1)otlfnym (jeżth cloiycp):

Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

I y.6.2) Ierniiii składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzial u w postępowaniu:
Data: 2020—0— I 3, godzina: I 0:00,
Skrócenie terminu składania wnioskow, ze względu na pilną potrzeby udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony. piyctirg ograniczony, iegocjacc Z ogloszenieni):

Nie
Wskazać powody:

Jezyk lub jyzyki. w jakich moga być sporządziLile oferty lub wnioski o dopuszczenie (10 udz:alu w
pOStUDOWOniu

jyzyk

polski

Iy.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania otcrt)
Iy.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, lv przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
Iy.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
-

https://bzpuzp.goypI/ZP400PodgladOpubUkowanegoaspx?id=0c264ee2-a4924799-aBdt-cOBd5fbl5l 01
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hLIps:flbzp.uzp.goy.pIIZP4O0PghidOpubIIkownnego.aspx?id.0c26Aee2-e492799-a8df-cO8d5m1 5101

Część

Dsinw:t

odezynnikow do Sieci Hndnwczej L[JKASI LW lUZ

Instytutu Włókiennictwa

I Nazwa:
nr:

w

Ludzi (zść I

1) Krótki Opis przedniiou zatliówienia (14w/kość, iJkJt”S,

bzu/ni ibm V(

/2

bib o/ n.y/enu :opol;:i bony ;zic( /

iti

Ot/ZU/ J f/Oy(

c/O.yIćIlt

zis/u bib robol

;zuga;i) a w przypad ku part nersi na innowacy iico

—

określenie zapotrzelnnyan la na innowacyjny produ ki, uslugę lu 1) roboły budowlane: Przedni iolCiii
niniówieiiia jest dostuw

odczynników

laboratoryjnych i chcniicznych do Sieci I 1:idnw”czc Lukasiewicz

li stytutu Włókiennictwa w Ludzi. Szczegolowy Opis przedm lotu z:tmówiuni:i znajduje sit w formularzu

otcrty na Cześć I zanió lenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):33696500—0. 3 36O6300—

3) Wartość części zarnówieliia( jeżeli zaman iaj:!cY podaje informacje o wartości zamów ieni:i):
\Y:irosć bez \AT:
\\ IILIUU

4) Czas trwania lub termin wykonania:

ukres w niesiacaeli: 12
ok rus

XV

dniach

tI; iti I rozpoezec
ilati zak oliczci ilu:
5) Kryteria oceny ofert:

Krykrr urn Ziaczen itD
eLit

I

100.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dostawa odczyrnitkow do Sieci lśadawezej LUIcĄSIHWI(Z

Część

2 Nazwa:
nr:

—

Instytutu Wiokienneiwa

w Łodzi Cześć II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wie/kość, :akn”s,

budowlannh lub okn”śh”nu” :apolcebowanm

i wpnwgan)

;y(/

czj / zlose c/osluit. zisłin

/11/,

robni

a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

—

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt usiugę lub roboty budowlane:PrzednIu)tcIil
hWpsDbpuzpoypiIZP4OOPodqladOnubkowanenoaspx?d=Ou2G4ee2-a492-4799-a8d1cDBd5tb15101
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zamówienia Jest

dostuwa

Instytutu Włókiennictwa

odczynników laboratoryjnych i chemicznych (10 Sieci Badawczej Lukasiewicz
W

Ludzi. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje

5iĘ W lbrniularzti

otcrty na Cześć li zamówienia.
2) Wspólni” Słownik Zainówień(CI”Y): 33696500—0, 33696300—S

3) Wartość części za mówieninO eżeli zamawiający odaj e in h)rmacj e o wartości zamówienia):
Wartość bez

VAT:

Waluta:

4)

Czas (rwa iii n

liii)

I erili in

okres

w

miesiaeich: 12

okres

w

dn nieb:

wy 1(011 a nin:

data iozpoczcci:i:
data ziikolic7eil hi:

5)

Kryteria

oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
100.00

cciui

0) IN FORMACJ E DODATKOWE:

Dostawa odczynników do Sieci Badawczej LUFG\SIEW1CZ

Część

Instytutu Wiókiennictwa

3 Nazwa:
u Łodzi Czec III

nr:

1) Król ki opis przedmiotu zamówienia (ittćąAoŚć, zul „

hu(!on/mn” 1, lub ok; b”,z/ :upnH:c/”

.

)Ily/l/ci i iyrn,auu) J

„och:j /

Ib).\ć (/osIU%% Z(x/ii.”

1,11, /?)hOi

w przypadku pirtnerstwa innowacyjne)

—

określenie zapot rzebowaiiia na innowac Jny 1” rodukt, ttsltię lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa odczynnikuw laboratoryjnych i cheniicznycli do Sieci I3ada%% czej Łukasiewicz
Inslytutu
oferty

W[Ók ennich a

na Cześć II[

W

Łodzi. Szczegolowy opis przedmiotu zamowicnia znajduje sic

W rorlniihiW.u

nLmowLciluI.

2) Wspólny Siownik Zamówicń(CPy): 33696500-0, 33696300-S

3) Wartość części zamówienia(jeżcli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez. VAT:
Waluta:
hiipsJ/bzp.uzp.goy.pI/ZP400PodgIadQpubIikowanegQ.aspx?d=0c264ee2-a492-4799-a8df-c08d5fb1 5101
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htlps #bzp.uzp.goy.pI/ZP400PodgladOpubllkowanego.aspx?Id•0c264ee2-ti4924?Q9•aOdf•cOecJ5rblGldl

4) Czas trwania lub termin wykonania:
ukres w iiuesi:icach: 12

ukres w diihicli:
(bilU n)tpuczcci:i:

data zakuncyeiiia
5) Kryteria oeeiiy ofert:

Kryteriuni Znaczenie

100.00

cena

6) INFORMACJE DODMKO\% L:

Dostawa

Część

szkła i drobnego sprzclu Iaboraloy) new ilu Sieci Badawczej LUKASIEWICZ

—

1 Nazwa:
Instytutu W lókiennictw:i w Ludzi Czcć IV

nr:

1) Krótki

Opis

przedmiotu zamówienia (uic”lkość. rolo es.

hudoiiia;zi”elz III!)

:apotzzehoiić;;zia /

iyd:aj

I zlosc (los/UW us/ug lub robót

lfl”t?IUĘ”yIż) 1 W przypadku partnerstwa innowacyj iieto

—

określenie zapotriebowaiiia na innowacyjny produkt. tisIuę lub roboty budowlane:l”rzcdnuotein
7Ji11óWiCi1ł:LjcS(

dostawa zkIa I drobnego sprzc(u l:t ur:aurjncn do Sieci I3nd:twczij Lukasiewicz

Instytutu Wlókicnnietw:i

Ludzi. S czególowy opis pizedinititu z:Iiuowicnei znajduje sic w ormtił:iizu

ufrty na Czcć IV zamów cna.
2) %1,spóliiy Slo UHL Zaniówień(CPV): :793oo0—5.

3) \Vartość cześci

Wartość

icz

z:imówieiiia(jeżeli

x1.;7000—?

zamawiajacy podaje informacje o iyartoci zin1Owiei1ia)

VAT:

\kaluti:

4)

Czas trwania lub termin wykonania:

ukres w miesiucauh: 12

ukres w dn inek:
(lakI wzpuczycia:

dat: zaku ńezeni :1:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Zmicze nie
httpsi/hzp.uzpqoypUZp400pndqladOpublikowanego.aspx?idOc2S4ee2-a492-4799-a6df-c08d51b15101

16117

Iiilpi//bzpuzp.goypI/ZP4Q0PodgiadOpubIikowanego.aspx?id=Oc264oe2-a492799-a8df-c08d5fb15101

30072320

cciti

()OiX.)

6) INFORMAC.J[ DODATKOWE:

Dostawa szkła i tlfl)hfleg() sprzctu

Czyść

5 Nazwa:
nr:

Instytutu Wlókicnnictwa

w

h.ibOflItOiyjfle2O

do Sieci Badawczej LLIKASILWICZ

Ludzi Cześć V

I ) Krótki opis przedmiotu zamówienia (ii/c/kość, :ukrcs, ;yd:oj / i/ość ć/ay/u1i IL lin /1,1)

lnu/o i 11(111) tli /i,l) okii”sh nie :uJ)nhJ:chownnu; / i iynzcnui?)
określenie

zapotrzebowania

a W

y/)O/

rzyp;tdku pii(iiershyu in iiowacj nego

mi innowacyj n produkt, usługę liii) roboty I)udowlaIle:

—

l”rzcdm iotcm

zamówienia jest dostawa szk hi drobiiezo spuzLi u laboraloryjneao do Sieci I adawczcj Łukasiewicz
Intytuw Wlókcimidwa w Ludzi. Szczc.ióIow V

O5

przedmiotu zaili wienia ziiaiduic sic w tormularzu

oEcity na Cześć \ zamówienia.
2) Wspólny Słow nik Zaniówień(CI”Y): 13793000—5. 3t437000—7

3) Wartość części zalHówienia( jeżeli

ZaiflaWiąj ący podaje informacje o wartości za inówicitia):

Wirtość bez VAT:
Waluta

4)

Czas

trwania lub termin wykonania:

okres w micsiacach: 12
okres w dniach:
chiti r zpoezec i
(liIa zakończenia:
5) Kryteria iceiiy ofert:
K rytcnuin Zii:tczjc

cena

I 0OO0

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https;//bzp.uzp.goy.pVZP4OOPodgIadOpubIikowanego.aspx?id=Oc264e2-a492-4799-a8df-c08d5fb1 5101
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