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Sieć Badawcza LU KASI EW ICZ

—

L

Instytut Włókiennictwa: Włókno pOIi)ropyIeI1OWC cięte kolorowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

-

Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamics7czanie ohow 147k0we
Ogloszenie dotyczy: Zamówieniu publicznego
Zainóyienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków U nii Europejskiej

Nie

azwa projektu lub igntniii

o zamówienie moga

ubiegać się wykicznie zakłady l)ncy chronionej oraz wykonawci, których

(lziałalno)ść, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które l)ęd4 realizowaly
zamówienie,

obej unij e społeczną i zawodowa integrację osól) będących człon karni grup społecznie

luargina lizowanyc li
Nie

Nikży podać

i

inimuny prOcenlO\\”y wskriuk zalrudiiienii osób nalez;icych do jednej łub wiecuj kategorii.

o których nowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz •W%, osób zatrudnionych przez zakłady
PY
chronionej I Ul) wykonawcó\ albo ich jednostki ( w

SEKCJA 1: ZA!%”LąWIAJĄCY
PostVpowaiIie przeprowadza centraluy zamawiajacy
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyt/powicrzyłi prowadzenie

postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wyinternć zaina\yiajacych, którzy wspólnie przepro%\adzaja postepowunie oraz podać
hItps://bzp.uzpgopI/ZP4OQPodgiadOpubIikownego.aspx?id=4f6f912D-c42Q-4a8c-a118-e35f4Q6cc265
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adresy ich siedzib, kraowe

numery

idcnly hkacyjne oraz osoby” do konLiktów właz z danymi do

kontaktow:

Postępowanie

j IS1

p rzeprowadzaiu C

WSpólnie

z ZailUIWi2j ąC3”Illi

z in iiycli IflńStW eztoiikowskicli

j uli

Eu fl)J)Cj s kiej
Nic
W przypadku przepi-owadzania postępowani;; wspólnie
niaj;;ee zastosowanie

etlonkowskieli Unij Europejskiej

z zamawiajqcyini z

krajowe

prawo

innych państn

zamówień publicznych:

In lorm ;1 ej e (10(1 a 1k owe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza ŁUKASII{\\ 1CL

Instytut Wkikieitnictwa, krajowy numer

identyfikacyjny ()0005023900000. ni. Hrzezińska 5 15 Q2—l 03 Łódź,
„

woj.

ludzkie,

p;iiistwo

I”Isk;; kl.

—mail mpiotrowska(utiw.Iodz.pI, faks ł 48426792o33.

43426 I 03 103

Adres strony inlcrneto\\ ej ( URL ):

Ww\\

.iw.lodz.pI

Atlies j3iotI III iiabyuc\
t\drcs strony inwrnctowcj pod którym ;nyi;a uzysk;w dostc do lhIr,”edzI i ur/1dzen lub
plikow. kwre nie

s;t OLWllUe

lu[lnit(lw

dostcpne

I. 2) RODZAJ ZAMAW IAJĄCECO: Inny (prosze okrc1ić):
Iirtytut flakiwczy
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA QL”zwIi do(rczj9:
ObO\\

uzkow miedzy z;iiimwiiijacyiui w przypadku wspulnego przcprow;idzanii

w tylu w przyl)adkLl wspóIiico prA”p-o\4dzania postypowaiiia
ezlonkowskich Unii luropejskiuj (który z z;inuiwiiii;iuych
pO5tipO\\,a Ii W. CZ) I \y j1

mu

z;ik rusie

ni

jcl

Z Zan łwi;lj;cylui

odpowiedzialny

przcpr)witdzeml tu p stepowania

z:iniawiaj;Icy. czy zniwwicnic budzie udzielane przez k;izdego z
ziinmwiciiie

łosinie

udzielone

W

z.;LIl1

(RI;)O\\

za

P0Sł1)O\1naL

z innych pistw
)rzcpn)w”;ldzcillc

adaj;i pon isti”. Ii

wiit:icycIi Jndy\ idualnie. czy

iuieaEu i na rzecz IRyost;tych z[inlztwEajacyuh):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nicogniniczoay pełny i bezpośredni dostęp do (lokumentón

z postępol%”;mrii:I niożna uzyskać

pod

adresem ([31(L)
„rak
www.iwiod.pI

Adres strony internetowej,

na

której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warminkón

zamówienia
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Tak
WWW.

I)ostep

iW.l(Kl7.jlI

(14) dOkIinieIItó%%

Z

)0Stęp0Wafli:I jest ograniczony

—

więcej informacji można uzyskać 1)0(1

ad ITScIl]

Nk

Oferty

liii) wnioski o Upuszczenie do udzialii w postępowaniu należy przesyiać:

L lektro ni cni je

Nie

Dopuszczone jest przesIanie ofert lub wniosków o (IOI)USzcZQIIie do U(IzialU W pOst%l)OWaIIiU w
sposób:

liiii

Nie
Iflhly posob:

\Vymaganc jest I)rZeSl3fliC ofert lub wnioskow

o (Ioj)uszczenit do udzialu w postupowaniu

sI)OSól):

Inny s1,oob:

zĘocliIic

Z

/iiSidaiiU OklCSlOfl\”Tfli

W F

)!(lZifllC X siwz

AdreN:

Sieć Badawcza Luka5iewicz—lIlstytIll W lól.:itim cw:i at. ] 3rzcziń,ka S „I S 92—l (H Lód),

Komunikacja elektroniczna

fliC

S

wyrnawl korzystania z narzędzi i urndzcń lub formatów plików, klórc

ogólnie (loste1)nC

Nie
NieognrnicyAliiy, pelity bc7posrednl

i bczplauiy dotcp do ycti narzedzi ino.ni uzyskac pod adreetu:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Wlókiio polipropylenowe cicte kolorowe
hllps1Ih;pmp.oy.plIZP4OOPodqbd0pubI.kowanego.aspx?ió=4bl912Q-c42O-4a8Ł „i118-e35f406cc265
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Numer referencyjny: lZZP—236— I 5,2()
Przed wszczęciem

postępowania

o udzielenie zamów lenia przeprowadzono dialoĘ (ccli niczny

Nic

11.2) Rodzaj zamówienia: l)osi LIWY
11.3) Informacja o iiiożliiyośei skl;idania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jeSi

HI CZeŚC I

Nie
Oferh lub

Zainawiajacy

wnioski

o (lopuszczenie do udziału

zastrzeja

iy

postępowaniu można skiadać w odniesieniu do:

sobie prawo do udzielenia l;łeznie następujących eześci 1111) Lfll) części:

\iaksynialiia liczb;, cn”ści zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

11.4) krótki opis przedmiotu zamowienia

biu(uii/czizyc Ii bib oL t
—

ita

(kose. :cM

I iti”nzu,gań

im :c!jn)lrJc „hoi i”o;iiu

określenie zapotrzebowania

!tIflO\teflJ;Łe.,t (IOLLW;I

(ii/i

„

bib

mci:cuj I i/uw c/o.iii; ts/ia,”

iv/un

a w przypadku l);IrtIIrstwa innowacyjnego

innowacyjny produkt. uslugę lub roboty budowlane: Przedi lutein

wlukiu polipropyleimweio cicteo koluroweuo: I 51 X dtex/70-

50 000 kg. Termin real Laej srikee\ wnyeb (Ic)taw

nie

Iluć:

może lwć” (Ilnz7y niż 14 dni od daty zlożcnia

zamowien hi. I ) ka/Alej ( lot;,wy na Ie2 doli eyy” e swiadectwo akoc/ atest lub ok un wrn

Oi wierdza jacy”

M)SUIdaflie ySW1HU ZUneWiPL”ii%i .Luaisi

11.5) Ciówny kod CPV I 47.;l000—()
Dodatkowe ko(ly Cl”V:

11.6) ( „alkowita wartość zaniówicnia Uć „:c II

:wnwy/u/a(

„y poda/c

fl7/oi itiuc

Je o lew/oNe, :cnnó ui „nIci)

Wartosć bez VAT:
Waluta:

(ty

pcypad/t u

ZUnOW I”OflU)IIV(

li III!) J yflclflhic

i1(t,”O

syYk”inht

tikiijiow
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niaksrnngh,cz italioM

ii L

a/iii; akt („

ft

ohoitiazi 1* clił/a amant”

JĆLIJIO;IC/

Iti/t

cIi;iani/cnuo sly/L”lilz(

za/ci ij)ń

11.7) Czy przewiduje sk udzielenie zamówień, o któr ch mowa w art. 67 ust. I pkt 6 I 7 lub

iy

art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
)krcślenic przedmiotu. wielkosci lub zakresu oraz warunków n;i jakich zostaną udzielone zamówienia. o

których mowa

xy

art. 67 ust. I pkt 6 lub X art. I 34 ust. 6 pkt 3 ustawy P7p:

l1.8) Okres, w którym realizowane będzie zaniówienie lub okres, na który zostala zawarta umowa

ramowa lub okres, na który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów;
mniesiacach: 12 lub dniach:
/11/)

data roz p oczeci a :

liii” zakończenia

11.9) I niormnacj e dodatkowe:

SEKCJA HI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia (10 prowadzenia okresionej dzialalności zawodowej. o ile
wynika to z odrebnych przepisów

Określenie

arunków: Ziiiiiawhijacy” nic stii\\ hi warunku w tym

ziik c:c

In Ioriuiiije dodatkowe
111.1.2) Sytuacja limin sowa lub ekonomiczna
Okrcslem ue warunków: Zamnawiajacy nie stawni warunku w tym mi zakresie
1(1 kuii li tUJ C

clotla (kow e

111.1.3) Zdolność tec liniczna lal) zawodon a

Określenic wawnkow: Wyk mniwca spemni w;mru:ick jezeli wyk.mzc, ze XV okresie o.iaiiimcIu trzecim

kit

przed upływem terminu skladania ofert :u jeśli okres prowadzen hi działalności jest krotszy— w tym

okresie, wykonal (zm

y

przypadku świadczeń okresowych lut) cwulych rownieZ wykommywanych)

n:ileżycic co naninicj I dosiawc wlókna polipn)pylenowego o wirtosci

co

napnn jej X0 000,00 zł

bruito
Zzmnuawiający wynuuga

od wykonawców wskazania w olercie lub we wniosku o dopuszczenie (10

udzialu w postępowaniu imion

i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

hflps://bzp.uzp.goy.pL/ZP4OOPodgIadOpubIikowanego.aspx?d=4Wf9120-c42O4a8c-a118-35t4Obcc2U%
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WIW/ / in (onhiacj
In (orni Lic) C

(I

kwali (ikLicjicli

zuwodowych

lub duświadczuniu tych usub; Nic

dotlał k owe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia

w art. 24 ust. I ustawy I”zp

określone

111.2.2) Zainawiajcy )rzewidujc wykluczenie wykonawcy

Ha

podstawie art. 24

ust.

5 ustawy l”zp

Nic Za;iiawiający przcwtluje nasłepujncc flikulhiywne podsiawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKLADANYCII PRZEZ WYKONAWCĘ %% CELU
\\ STEPNECO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLECA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o iiicpodleaniu wykluczeniu oraz spelnianiii warunkow udzialu w postępowaniu
T
Oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji
L.

111.4) WYKAZ OŚ W IAI)CZLŃ LUB 1)OKL%IENTÓW

„

SKLADANYCII I”Rn:Z

WYKONAWCI W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA,JACECO IV CELI
I”OTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
I

.Odpis

Z WhIsUIWCgO rejestru

lub z centralnej UW1(ICiieji

je2cl i odrebne pizepisy \yym lgij wpisu
podstiw” do wykluczenia

im

iy

cj. 4 lidi

pO/i

terytorium

dokunient

upmtdlosci, wystawiony

ofert. Jeycli w

kraju

l(ycuzypospolitcj ]„olsk jej, zamiast dokuluciltu, o

lub dokumenty wys[awionc

wyul

y

K raju. w któiymu nimi cd/ibL

iLe otwarto jego Li kwdacj i

nic wcześniej ni” („ minesicey przed uplywem

miejsca zamieszkania

miiicjsce zmrnieszkminii. nic

ispodarcyej,

rejestru lub ewidenci w celu potwicidzen hi braku

lub mniej sce zarn icszku iii, putwierdiajace odpowiednio, 2c
OgłOsJOhl()

(lziLiLiliiO5ci

podstawie o art. 24 ust 5 pkt I ustawy l”ZP. Jr ich wykonawca na

siedzibi lub miejsce zainieszkaiiii

kkwy”nt niowi

(10

i intornEicil O

osoby lub

ije sic doktiinemiiow. O

w

ani nie

lermmnu skhidaiima

K rmuu w którym wykoiiiwcmt miii siedzibe lub

kłórcb

lilowa pnwyzej zis1cpuc sijc

tlokumcnteiii zawierijacyin odpowiednio oswiadezciiic wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osoli

https://bzpuzpgay.pI/ZP400PodgtadOpublikowanego.aspx?id=4f6f9120-c420-4aBc-a118-o35f406cc266
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tipriwiiionyeh do ego reprezentacji. lub oświadczenie osoby. ktćiej dokument mial dotyczyć, złożone

przed noturiuszem lub przed organem sądowym, administricyjnym albo organem saitiorzijdu
zawodoweio lub ospodarczego właściwym ze wzgledu na siedziby lub miejsce zamieszkania
wykonawcy

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony powyżej stosuje sit:. 2. Dokumenty

dotyczace podmiotu (rzecieto, w celu wykazaniu bruku istnienia wobec niego podsiaw wykluczenia
oraz spelnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołtue sic na jego zasoby, warunków udzialu w
poslepnw aii in

jezeli

wykonawca pOleL”J na zasobach podm jolu trzecico.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCIJ PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEI”OWANIU NA WEZWANłE zAXIAWIAJACI:c,o W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCIq O KTÓRYCH MOWA W AI(T. 25 UST. 1 PKT I USTAW Y PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw. a w przypadku świadczeń okresow ych łub ciiiiych rów nicż wykonyw Lui cłi. w okresie
ostatnich 3 łat przed uplyweiri terminu składania okrt_ a jeżeli okres prowadzenia dziiłilności jest
króiszy

—

w iyni okresie. wraz z podaniuni ich warlosci. przedmiotu. dat wykonania i podillioió\y. na

rzecz których dostawy zostaly wykonane. oraz zalączeniciii dowodów określających czy te dostawy
zostaŁy w ykonane łub

są

wykonywane nalcżyctc. sporządzonego kwałilikowanyni. Dowodami

potwierdzającymi czy dostawy zostaly wy konane iniłeżycie sw

—

referencje lxtdż inne dokumenty

wystawione przez podnitot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. a w przypadku świadczeń
ołwesowych łub ciągłych są wykonywane. Jezełi z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nic jest w stanie uzyskać tych dokumentów, Wykonawca sk łada
ośWiadczenie. W PY padku świadczeń okresowych lub ci:wlych nadal wykonywanych referencje
budź inne dokuiiienty potwerdzwace ich niłc2yie wykonywanie powinny być wydane nie Wcześniej
niż 1 miesiące JNzc(l upływem terminu skŁadania olrt.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCI I PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU

WEZWANIE ZAMAWIA.IACFGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI. O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 USt I PKT 2 USTAWY PZl”
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3)

-

111.6)

1) ypełniony formularz olcrtowy sporzidzony z. wykorzystaniem wzoru slanowiicceo Załacinik nr
(10

XIWZ: 2) oświadczeniu o spełnieniu warunków udzialu

xy

postepowaliw

—

Załaeznik nr 2: 3)

oświadczenie o braku podstaw do wyk uczenia Załącznik nr 3: 4) pełnomocnictwo do reprezentowania
wykonawcy, o ile oferte składa pehioml]ocnik; i) zohowiazaiiie podmiotu trzeciego —jeżeli wykonawca
połega na zasobach lub sywacj i podm iotli i rzeciego;

SEKCJA IV: PROCEDURA
hitpsf/hzpuzp.goypl/ZP4OOPodgIadOpubIikowanego.aspx?id=4f6f912O-c42O.4a8ca11S-e35(4O6cc2fi6
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IV.l) (WIS
I\I

.

I ) „[ryb udzielenia zamowienia : Przc(alL nico:rnn iczony

I \ 1.2) Za inawiaj:cy ż:da

wniesienia wadiu ni:

Nt
In lbrmacja na tcmat

adium

I V. 1.3) P rzewid uje sk udzielenie zaliczek na poczet wykonania za inówkii ia:
Nic

Nłkż\ podać mi wmcc nn

ICłUiU

udziulania zdmczck:

I V. 1.4) Wyinaa sic zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych liii) dol4cania do ofert

katalogów elektronicznych:
Nt

Doptiszcza sic zlozcuic oln w potac kaIaIoów cIck(:onicziiycli lub (h)Licycnma do ot.r1 kataloów
cl cI\ łoi cznych

Nic
In foru iacjc

dodutkowc:

IV.I.5.) W3 maga

się zlożenia oferty wariantowej:

Nic

DopLiszcza

Zlozcuic

sic zlożcnic

oicny wananio% C1

uWity w:lnalito\\

(J dopus!Cz3

sic

YIkL)

Z

jctlnocycsiiym yloycitwin

1V 1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zt)stan y.iproszcni
(Jn:((Ćn” (;cf;zIL :o;ij; IŻĆ”OĆJŁ[(

jc:

oh,y:c”,Iny7z.

t,u/o,” IOl7h!f/( „7 I 17/71,

(10

oEcrty

Li(IziaiIi

zasadniczc

W postępowaniu

/)Łfl”lfltINIłi”() itl/14 )1I”UĆ

„j/lej

Liczba wykonawcow
„rzcwidywa in

miii imal in

I ciba wykonuwc\y

Yia R symal i ta I ciba wyk L ił ldW tow
Kiytcria sclckcji wykonawców:

Iy.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub (lynamicznego systemu zakupów:
Vi nowa

tan iowa będzic zawal a:

https://bzp.uzp.goy.pI/ZP4OUFodyIadOpubIjkowanego.aspx?Ńd=4f6f912Qc42Q.4a8ca118e35f4O6c26G
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Czy przewiduje sic ograniczenie liczby uczesti ików umo y ramowcj

PI-ye\Y dzialuŁ

In lb mi acj e

maksyma I na I iezt,a uczestn ków

iii nowy ranmwej

dodatkowe:

Zanló%yIenIe ohejiuue ustanowienie dyi amcznco systemu zakupów:

;kdres stroin internetowej. na ki ord beda

zniu ieszczone dodał kowe in Wrmacj e

dotyczacc

d\”itlicziweo \„sIeInLi zakupów:

In Ibrinacje dodai Lon e:

\„y ninuich Umowy raniowej/dynanucznego systemu zakupów dopusz.cza sic złożenie ofert

W

lbrniie

katalogów elektronicznych

I przewiduje

SW

sporzcIzenia

pobranie ze zlozonych kattIoguw elektronicznych iniormacji potrzebnych do

ofert w

rantach

UmOW

3” ramOwejdynaiihc7negO systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna
I”rzcwidzia nt jest

przeprowadzenie a ukej i elekt runicznej

OLćI1IJL5O1fl, IJĆ[OCUCĆ

cLrkĘCc”Ilfl”flJ)

wskazać

elementy, których wartości

Przewiduje sic oiraniczenia co

do

mL

\ie

Na tezy I)O(Itć ulres struny iłiternetow ej. na której

Należy

(nn kJ1! I/ft „OZićIIlO

i uLep

będą

bedzie prowadzona

przedmiotem aukcji elektronicznej:

przedstawioiiycli wartości, wynikajace z opisu przedmiotu

za mówienia:

Należy podać. które inlbrniacje zosiami udostcpnione wykonawcom w trakcie aukcji elekt on iczitej oraz
jaki bądzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotycz;ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki

jest

przewidziany sposób

postipowania

W toku aukcji elektronicznej

i jakie bydą warunki, na jakich

wykonawcy byda mogli licytować (minititalne wysokoscL postąpień):
Inlbrmacjc dotyczace wykorzystywanego sprzctu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

hiIpsJ/bzp.uzp.goypllZP400PodqiadOpubiikowanego.aspx?id=4f6f9120-c42Q-4a8c-allH-e35f406cc266
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w zakresie polączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i iiknty flkacj wykonawców
lniormacjc O IIcJbIC ciapów aukcji elektronicznej

\\

aukcji elektronicznej:

czasie ich (rwania:

Czas (rwania:

Czy wykonawcy. którzy nic zlozyli nowych postapicn. zostana zakwal tikowani do nastcpncgo etapu:

Warunki zamkniccia aukcji clck(wniczncj:

l%.2) KRYTEIUA OCENY OFERT
1 y.2. 1) Kryteria

oceny okn:

Iy.2.2) Kryteria
Krytcri a

Zniiczen ic

Cena

6O OO

Termin realizacji

sukcesywnych dostaw 4OOO

Iy.2.3) Zastosowanie I)rocedtIry o której mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg
11i eogr:

ni czony

Nic
Iy.3) Negocjacje

z

ogloszeińeni.

dialog

konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iy.3.I) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniern
Miniiiuiliie wynuigania. które musz:i spełniać wszystkie okrly:

Przewidziane jest zastrzezenic prawa do udzielenia zaluowieilia

podtawic

in

okn wstcpnych bez

przeprowadzenia acuocjac;
Przewidziany

Nalezy

c1t

podział negocjacji

iit etapy w celu oĘraniczcnia

pOiLLc iilorin:ieje ud tcuiiat ciapow

liczby

uietuejaeji (w tym Jiezbe

olbrt:

ei:ipow):

I nh )rmacj c (lodat ki )we

Iy.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
)pis potrzeb

i wymagań zaniawiajacego lub in tonuacja

O

sposobie uzyskania tego opisu:

https://bzp.uzp.goypi/ZP4OUPodgIadOpubIkowanegoaspx?id4f6f912O-c42O-4a8ca118-e35f4O6cc266
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Informacja o wysokości nagród (Ila wykonawców, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiace

poclsti\y do sk ladan in

O [crt,

jeżeli zailiaw I ą Ący przewiduje nagrody:

\\ stcpny harmonogram postypowani a

Podzial dialogu na

ciapy w

cclii ograniczenia liczby rozwiązań:

Na! czy podać in lbrmaej e na temat cła i” dialogu:

In fu rm wje doda I kow e:

I \.3.3) I nfórmacj e na temat l)litnerstll

innowacyj iieg

L lcmcnty opisu przedmiotu zaiiiÓ\% icnia definiujące mini nut Inc

ymagan in. którym muszą odpowiadać

wszystkie o.crty:

Podział neĘocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamowienia:

I niormacje dodatkowe:

1y.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony i nternctowej na której bcdzic

O\4

adzona licytacja elektron iczm

Adres strony internetowej, na której jest (lostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej
Wyinaginia dotyczące rejestracji i identyhkacji wykonawców

\4

licytacji eleKtronicznej, w tym

wymagania techniczne urzadzen iii! rwa! ycznych
Sposob posiepowania w loku licyiacji elektronicznej, w tym okresienie mminuilnych wysokosci
pos ta pic ń
Infbrmacje o liczbie eLpow licytacji elektronicznej i czasie ich tnyania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złozyli nowych postapień. zostaiui zakwalifikowani (10 następnego etapu:
„Fenuin składania wnioskow

O

dopuszczenie do ud7ialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

hitps://bzp.uzp.goy.pi/ZP400Podgiadopubhkowanego.aspx?id=4f6f91 2O-c42O4a8ca11 8-e35f406cc266
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Termin i wartink I zamku I

I

I tcylacj i elektron cznej

istotne dla sUnn posi: nowiefl Ul. k Lóre zosiwin wprowadzone do treści zawi WaI lej umowy w sprawie

albo

zamówienia publicznego,

o

olne warunki

albo wzór

tiulowy,

umowy:

Wymagania dotyezaee ziilezpieczenia nzileżyteo wykonania umowy:

iniorniacje tIodtiIkoye:
IY.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sic istotne zmiany posta nowien zaw :i rte umowy w stosunku (10 treści ofert\ „ na
1odsti%%ie

klórej (lokonalio wyboru inkonawcy: Tak

bjalczy \yskazać zikres,e Ilarakier zmian oniz w arunki w prowadzeniu zmian:
Dopuszczalne

zniuiii

zawartel umowy zosta(y okrcsioie we wzorze LifllO\ V

—

;al:icziiik do S I\\ Z.

IY.6) I\FOI(%IAC.Jt ADMINI8TI(ACYJN1.

1\6.1 ) Sposób udostcpniania informacji „i charakterze poutin in r”hżć// cłozir:w:

Srodki siużace ochronie informacji o charakterze poulnym

I\6.2) Termin skladania okn lub wniosków o dopuszczenie (10 u(Izialu lv )ostępol1 aniu:
Dani: 2020—0y—0), odzt n
Skiócene tt”iIuhiIu

I 0:00.

skl:uhiiii;i

iiieoiinhiiiczony przelir

\\

iiiokoy. ze \%„ziiIccltI

0Ji2iflICZt)Ii\

aeiotjatjc Z

ni

pilni

potr”chu

udzielenia /anioWieIlii (przeliri

()Lloszcnicnl):

Nic
Wsk iz;i powody:

Juz\ L lub jtVyki. W j:ikicli

illOa

Inc spoizadz:iiit oltrty lub waitoski o ttopus;cze

lit

do uidzialu

W

POS tellowan tu

jczyk polski
IV.63) Ternun

zwiazania

oterta: (10: okres w (lilkich: 30 (od ostatecznego termtnu składania olcrt)

Iy.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które iniaty być przeznaczone na sfinansowanie calości lub części
zamówienia:

Nie

IYk.5) Infonnacje dodatkowe:

hUpsJ/hzp.uzp.goy.pI/ZP400PodgladOpublikowanegoaspx?id=4f6f9120-c420-4a6c-allHo35f4005cu266
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ZAłĄCZNIK I

-

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://bzp.uzp.goy.pUZP400PodgladOpublikowanego.aspx?1d4f6f9120-c4204a8c-al 16-e35f406cc266
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