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Nic

Nazwa proJ ektii liii) programu
cli roli ion ej oraz W% kon awc ktor ch
() zamowien ie nuoa U biegać się WY]4CZII je za kI;l(ly ł)flICY
je jednostek, kt 6 ie I)ęd ą real izow a ly
(Ii in hi In ość. In 1) (Iii aLt] uuość ich wyod ręb it io nych organ iti cyj D
cli czlon kam i grujp spoleczn je
je, obejiii uje spoJecziu I taWotI OWą lii Iei4nicję tisołi bttlacy
ZMII 6W1C1)

11)2 rgi 1)21 )ZOIV2 iiycb

Nic
c) ch do jednej lub WiLcCj
NuIcty podć miuiinmlny proeciltowy \%sktu!nil\ zatrudnicohi osob nulczu
y niż .0X. osób z:ltIudu1ion\ch przez:
kuteorii. 1) których mo\\i w art. 22 list. 2 ustiwy Pip. nic mnicji

zakłady pracy chronionej łub wykowI\%có\k albo ich jednostki ( %)
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ierzyUpow ierzyli
Postępowanie przeprowadza podmiot, któ rem ui zamawiający pow
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iczeli tak. należy \\ylliiCfliC /Wi]a\\ iLIjIC\ cli. klony \\spoII
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uLi mery identy

I3kaeyj Oc

oni!
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Adres

pi-oi uLI nabywcy:
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIA.JĄCI:Co: luny (prozL okrcsbć).
Instylut I śadawczy

1.3)

WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Q”ąi duirez)):

PotlziutI obin\ tików iiliL”d/y z:i:iiawiajcyn1i
positpowa I hi, W tYlu

w pniyp:idk LI Wspt )lfleL()

IIIiYcII l)ai”lL\\ U/h)l1k0\SkiCu1 iiii
przeprowadzenie postepowLinia
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czy i

w
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1.4) KOMUNiKACJA;
N ieoran iczouy, pełny i hezpośred Iii dosięp
1)0(1

a(irescni

(10 tłoku ni cii tów z

postępowa ii iii

fliOżilli UZ3 skać

(URL)

Adres strony internetowej,

na której zamieszczona będzie secyflk:icja istotnych warunków
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(IOI)uSzczeIl W
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SIKCJA II; PIłZ[Dr%IOT ZAMÓWIENIA

11.1) Narwa

iintiaii;j

zamówieniu

))12e1.

zanlnwiajiiccgo: Vłokiio poł]propyłeno\ c ciele

Numer re[ercncyjn [Z Zl—236— I 62()

I „red

wzczęeiciii

poslepowamm i;

O II(lZiełCii je za m(iW kii ŻI j) rzcpn”wa(lzoIm
o

dialog lechii icziuy

Nie

11.2) Rodzaj zaniówienia; Doshw
11.3) In formacja o możliwości skhidania ofert czseiowycIi
Zaomu ie tic podzielone ca

ti cy.cch

Nic
O erty lImiu IIi) Ii mslJ O (iOI)iiSzcZeii mc

tlo

U(izi:i lii IV

postęn)wa mi j li

niuton

sk kuLić

w odo jesieni im

do:

Zamaw lajacy zastrzcga

i )ł)ie

prawo do Ii(izicleim in mciii ic

\„Iabynialua liczba czsci eainówieaia,

na

im;isl cpimj:cycli czcci

lub

i_i.ui

p

c/c%Ci

które mott zostać udzielone zaniówicnk jednemu

wykonawcy:
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11.4) Krótki opis przed nHotn

zaniówiejiia

( iiwlkosu. ;ukn”s, I?)cI:ci/ / iIusć dostaw

bwlolth,I,l”eh lub oh;ysh,zw :qn;Iccb(nl(nI/cI /
in I%OWaCyj iit() ()kreślen ic
—

iti mogoli J 2 1%

za pot rzeb(n%a Ii iII 112

przypad ku

islin

lub ilót

partnerstwa

Iii nowanjuy prodti Id. usługę liii) roboty

ipwpy lenowego ci utey O W
I „IZCdIIi lotem iamówicn la cM dostawa wlókii:i poi
12 000,00 k: 2. 15 ÷ IX dtex/70 mm ÷ 90 mm, ilość
asorL\Inentacll: I. 4 ÷ 6 dkx!60 mm. iIoć
i sukcesywnych dosmaw ile oho/e byt dluzszy
20 00(X0() k: (hóln;m ilość: 32 000 k iemiin rcaiiz;w;
—

—

e dostaWy nalezy tIO?LCZyĆ swiadect\\ O
olz I 4 dni od daty złozen ja zaIuó\\ leniLi. Do każd
danie Systemu Zapewnienia Jakuci
akosci 1test lub tIokLimeuit 1iotwiwdznjicy posia

11.5) Ciówny kod Clą: I Q732000—6
Dodatkowe kody Clą:

11.6)

:alna;wjaci poda/e
Calkow Iti na ilość za iiión lenia (jy:e//

uI/o/wIac/ O lyiio”ż

t1!IfOil/UII/U)

\Vartość bez

VA

\\„Lul lita:

tIILg() .\15/c”IlJI/
(u /)IZl”/NIĆIA li ((P201 I(IIII()UI”L /2 /2/!) cli”, ItIIIIiL

ninA yimalua )Iln”/o.Yc mu”

calmuz oki-osi obomu”u,zm”m”cmia

11.7) Czy przewiduje w u(łzieIenic zamówień, o

;:aX l//R

11”

—

SJCZL”(IlIkO lit, etll.k0hI”iI(I

lWU)Iil” IaflI()1i”/ /11/)

których mowa

mv

art.

cll”IhmIu:Ih””t

tSJt”I,II(

67 ust. I pkt 6 I 7 lub mm

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pip: Nu
Okrcslenw przetlinsotu_

zamuowic;mia.

Wieikosci lub

ZIkFCSLI

oraz \4LrLilikO% 111

akich z Mani

34 u. O pkt
o których umowa w art. 67 ust. I pkt O lub w a-t. I

-

LitlzieIOIle

ustawy ł/li:

rta
wienie 101) okres, na który została zawa
11.8) Okres, mm którym realizowane będzie zamó
system zakupów:
na który został ustanowiony (JyIIaWiCZfly
urnowa ramowa 101) okres,
mieswcach:

12 lub (liliach:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRA
WNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) W4RUNKI UDZIAŁU \% rosTI;I”owANIu
111.1.1) koiiipeteiice lul)
ile 4yYliiI(a

((J Z

UprIWIiiCIIUI

(1(1 l)fl)l%;I(l/Ciiia tikrcsliiiicj dzhiIiIiiości /3WO(IOWcj,

O(lr%l)IIyClI przepisów

OkrcIenJt \\LlrUnkU\y Lumuwiajacy nie

warunku

\

tym zakresie

Określenie warunków: Zamawiajacy nie iaw H narLirikLI

W

iyni zakresie

In It Ii Ul flcj C

O

SUl\

(10(1 flt ko WC

III. t.2) Sytu a ej ;l Ho un sowa liii) ekoii oni i czn u

in bum

UJ C

(łoi Ob k( )\ą. e

111.1.3) Zdolii Ość

techn icni a

Itili zawodowa

Określenie warunkow : \\ ykonawca spctni yyaruntk
.keb w ykaze. ze w okresie ostaIi)icli trzech
ktt przed tiphwem lerni lnu skład m ia nb cr1, jeśli okrc prowad
zeii W działał noze i esi kn ts!y—
ty ii okres W. wykonał ( a W przypadku świadczeń ok
resO\yych Iti 5 c
łych rown
W\ kOnyWOOycll)

iałezyce co nmniej L doiiwc w hlula połipropy I lowLŁ
o

a)inn;e: $0 000.00 Zł
Zamawiajacy \fl

UlOWI

O wniosc co

brutto

od

\V) koiiawcow

wsk:iziiri Ja

\\ otuicie

lub, we wnioskti o dopuszczcn ic do

udziaki w postcpowtniti im on i naywisk osob wykoiuta
cycłi czynnosci przy rcali;:w
yló\icnt \rii/. 2. IIbOl1fl0Uj1 O k\\ libikatjOUh ZiIwOIAIJ\y
yUh Lub, LbttWiaLIe/ciiti iwli osob: Nie
li (bn n au e tU itlatkowe:
111.2) IODSTAWY \%YKLUCZINIA
111.2.1) Podstaw wykluczenia określone w art. 24 ust.
I ustawy l”z.p
111.2.2) Za.iiawiajcy )rzewiduje wykluczenie wyk
onawcy mi podstawie art. 24
Pip Nic Ziiniaw iający przewidtijc liasteplijace thkultatywric
pod.tawy wyk luczeniu:

ust.

5 ustawy

3! ON.200, !5:0

ego.nspx?id8f..
IIp ibip.uip 9y.iiI ZP1OOPodgIadOpubIkowan

WYKONAWCĘ W CELU
111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKLAI)ANYCII PRZEZ
WYKLUCZENIU ORAZ
STĘl”NECO I”OTWIERDZENIA. ŻE NIL PODLL(;A ON
SI”ELNIA KRYTERIA
SI”ELNIA WARUNKI UI)ZIAIA[ W PoSTĘPoWANIU ORAZ
SELEKCJI
Oświadczenie o Ii icJ)OdleĘ;I n in wy kłu etui in oraz spd ii jan in

wa ni iików

udziału

W

postępowa ii Iti

On iadczenie

o

sjwlii laniu kryteriów selekcji

Nie
DANYCh IRZIZ
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁA
WIAJACE(;O W CELU
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA
„

A W ART. 25 UST. J PKT 3
POTWIERDZENIA OKOL1CZNOŚCI, O KTÓRYCH MOW
USTAWY PZl”:
arcitj..
centruInLi e dciicji I intormauj o dyiutuliiosci gnspod
eflC.j L W celu potwierdzeniu bruku
jezeł I udrebne priepisy wYnwcuu wpisu do rejesnu lub CWI(ł
PZP.ie.eli %) kon;iwca ni
pudstLlw to wyklucttnia na podsuiwe o un. 24 usL, S pkt I ustny
I Odpis z

usciwego rejestru I uli

s wdzi be lub

Iii

dokurnciuu.

O

zarn W zkania IM z;i (ciy ton urn Rzcczypaspol itd I „ołsk )C, łani iast
)% one w kraju. w
którym nowu 1xiwy”zej. .sk lada doktiiiien L lub dokunienty \y\”stz
iejsce

()djiowiednio. Le lUC otwirtOjCg()
którym ira siedzibe lub miejsce ztniieszkaiiiu. potwitadzujuce
iicj ni! 6 iniesiecy lir/cd uplyweni
lik\\ dacji ni nic oalosyono upadloci. \\ysiaW ony nic wczc
lub w kraju, w którym
terminu skiadaaju ofert .Jezeli krujti niesca zamiesźkania osoby
nie wyąlaje siL dokLlnlenlów. O kióiycli nowu
Wyk jiuWca ma sicdzibc lub in esce „arnicszk:inii,
l odpowiednio oswiidczeiiie wykwawuy. ze
PY>”d, ntsWI3uIC Sld JC doktiiiieiiltin z:Iwierzljacyn
i, lub oświadczenie osoby, kk rej
wskaznriiein osolw albo osób uprawnionych do jego reprez.enLicj

3! .ON.2020. I 5:0
7z
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doktinieni

lal ihnyciyć. zlożoite przed nolariuszem lub przed

L)rWil]em sHdO\yy11],

adm in st iac\jnyifl albo ortlunenl saiiiorzadLl /JW(idt)\\ CĘt) lub gosjiod
zticze O wlac twym ze
\yiHedLi Ilu sied/ihe I Liii 111 iejSCe ?flni eszkati ta wy ku a\\cy lub
miejsce zamieszkania tej osok.
Ferm in okresiony powyzej stosuje sic. 2. Dokumenty duty Ci4C
e podoi uLu [rzec ieLL). % celu
wykazania hiaku istnienia wobec nieo pods[a\\ wkluczenia oraz
spełnienia. w zakresie. wjakiiu
\yykonawca
l1Olc:Ja

[W

p(flyO Iti je sic na jego

zasoby. warLili kow 11(1/lal U

% postepowan iti

jeże I

wykonawca

flt5OhtcI1 IlotIlTilotu (rzec ie.o.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKLADANYCII PRZEZ
\\YKONAWCĘ W ł”OSTĘIOW\NIU NA WEZW\N
IE ZAMAWIA.IACE(;() W CELU
N)TWIERI)ZENIA OKOLICZNOŚCI. O KTÓRYCh
MOWA W ART. 25 UST. I PKT I
USTAWY PZP
111.5.1) \\ ZAKRESIE SI”ELNIANI;\ WARUNKÓW
UI)ZIALU W POSTĘPOW%NIU:
\\ \kiiL dosta\t H W przypuciku wuidcien Okleso\\ ych
lub c iui łych lo\\ licz \yykon\\\an\ ch. \
okresie ostatnich 3 lut przed upływem terminu sklaclz<niu oflrt,
Li jeżeli okres pro\\iidzenia
dzmłal nosci jest krótszy
y\ konania

—

w tym okresie. WYH/ / podaniem

podmiotow. na rzecz. których dostaw

ukrcslajucych czy te dostawy zostLi Iy

W%

konL

ile

zostały

ich

\\ Lirlosci. przedmiotu,

dat

konane, oraz z;iłicze:iiem dow odow

lub są w ykoiiyu ulic należycie. sporzLidzOnego

zgodnie z za Lic/n k cm nr 5 do S I \YZ t)< )wodanl i putwierdy;iJL
ic\ ni civ dosta \Yy LOSU I
wykonane iialezyeic sa: reflrencje bLidż inne dokuuieny
W\StLI\% toite przez podm:ot. na cieci
kwrco dosii\y) były wyh nnywiuic. ;i w irz padko sw hidczc
o okresowych lub ciaglych Sa
wykonywane Jeżeli z tizisitdnionej lwi) czyny o obiektywi]yiU
ulianikteiye Wykonawca nic jest w
stan e uzyskać tych dokumentcw, Wy koiuiwca składu ( „wiatlc
i.cnie. W pr/y pad ku sw iitdczeń
okicsow yclt lub c hilych itadu I wykonywanych re ktcnue
kidż i nie dokut nenh pt)iwierdłUL!ce
cb IiLIILŻyte \\„ykony\yanie powinny In c w\dafle
nie wcłe.Yucj iiz 3 niiesiaue ii/ud uiilyweLil
teriniu skkttlanhi oturt.
—

111.5.2) W ZAKRESIE KRY FItRIÓW sI:LLKcjl:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKLADANYCII I”RZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIA.JACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI. O KTÓRYCh
MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2
USTAWY PZP
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111.7) INNE D0K[;MENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3)

-

111.6)

[Iii 1cm
I ) Wypeln i0fl\ Jor,nn htrz O lertowy Sfl0rZidZ0i1\ t \YykOriVsI

W/lilii SŁ lWWI)CCgO

do SI\VZ; 2) (Xwiadcicnic O spelnicniu Wiruflkó% (IdZiLtIu

Zalneznik nr

\

poswptIwarIiu

—

i\% do w\k uczcniu Zakcznik nr 3 do
Zahicznik nr 2 do SIWY: 3) ()świadczcnic o braku podsU
5)
uprezuntowania wykonawcy. o ilu otcrtc skiada pulnomocnik:

SIWY: 4) Pulnomocnictwo do
Zob wiiyun ic

pot lm lotu (rzec I co

—jezel wy L onawcu poluga na zasobach I nb

5) tuacj i

podin ow

trzucicgo:

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) Ol” IS
IV.I .1) Tryh ndzkkuia

zamówienia: Prietnrg i1Ieoirafllczony

IV. I .2) Za ni aw l2 4 cy Ż4 da w ii ks je nia

wa diii ni:

Nic
Iiiforinacju

I Vii) („ricu

fu tunELi

wadRim

Wujc się n(IzicIeil je zaliczek na poczet

wykonania

zaui(mienia:

Nic
Nuiluzy podać inlbrmuwjc nut tcmut( uduicluinw zaliczek:
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