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Sieć Badawcza L U KAS I EW I CZ — I nstyt iii Wlókieiinictwa : Dostawa 1(01111)111 erów IflOI)iIII3cII

o(;LOSZENIE O ZAN”IÓWIErIU — Dostawy

7ani ieszcza nie ogloszen ia ZamieszczullIc obo\\ juzkowe

O!Ioszenie dotyczy: Lai wiewu pnbl iezieno

Zamówienie dotyczy projektu liii) I)()tIflhI wspólfinaiisowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

IN azwa ektu hut p rogramiu

O zamówienie moga ubiegać sic n ylqcziiie zakłady iintc chronionej oraz wykonawcy. któnch

działalność, liii) dzialal iuosć ich wod rębnioiiycli organizacyjnie jeJ nasIek, które ląd;! realizowały

za mówienie, Oł)ej nin je sl)Oleczną i zawodoW1 integniej osól) l)ędącyell czlouikauiii grU) spoleczn ic

iii a U alizow t iiyc Ii

Nie

NUczy poduc mwunalny procentowy \\Nh;tzflik ztn idnienia osoI na]ezucyclu do jedzuc 1111) Wiecej katciorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy l”zp. nie mniejszy niz 0%. osob zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykon;nk ców ;mlłm ich jednostki (w X)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

PosIęp4?wanir urzepntiyadza ceninulny /.;uman”i;ijący

N te

Postępowanie Przcl)IN)wIdza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie J)OstępolYaIui;I

ic

Informacje na temat podmiotu któremu zauimawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowa mi ia:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Je)eIi lak. mutIeA wyii)ieiitc z.;imiiwiajacyeh. klony wspolnie przcprow;udzuju postcpowame oraz. pwłac
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adrey ich siedzib. kntjuwe minery i(Ienl\Iikucy)Iie oraz osoby do kiuitukiów wruz z danymi do

koi] 13 ktow:

Postępoiy;inic jest I)1ztII %a(IzaI1e wspólnie z zaiii;iwi;ijącyiiii z iiiiiych państw ezlonkowskich IJnhi

Euro pej sk icj

Nic

W przypadku l)rzel)r(11y2(li1lI ia Iłostęllowa Ii la wspólnie z zamawiajcymi innych państw

członkowskich U iiii Europejskiej — maj4ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

In for in acje (10(1 a t kow”c

I. 1) NAZW. I ADI(ES: Sieć E3idawczu LUKASIFU 1(7 — Intyuui \Vlókiennieiwi krition Y numer

dentyfikaeyjiw OOt)OSt)2390(H)00. ul. lśrzczińsku 5. 15 92—103 Łódź, woj. łódzkie. puostwo Polsku. tek

4S426 163103. e—mail npiotro\ kWuhwlodz.pl. luks } 1842679263K

Adres strony intermieton ej ( URL): nn W. in. łodz.pI

A dres pio L I u Ii 3 L ywc y

i\dres strony mnternelowej pod którym nb/ibm tizy”skimc cIos1c do nLmrzedzm J LliY(ZCii tuli lormatow

plików. które flC su ogólnie dosLjme

I. 2) RODZA.I ZAMAW IAJĄCECO: Lun (proszę okyetliu):

Instytut Badawczy

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA /eżcU dotyczy,):

Podziul obuwi;jzkow ni cdzy zamimwwucymi w przypadku wspólnego przeprowadzani;t pO5ttpO\ unia,

w ty iii w pizy1ldkLm wN)oIne O przcprow idziiiia poskpowann Z. ii)iuWiI)3CymiU z mm]yeh iiinstw

członko\yskich [Jjui luropujskic; (który zza nawiajimcyth jesi odpowiedzialny za przcpro\ya(l:”:ei1L

postypowan W. CZY I W J uR n zakresie zim przeprowadzcii W pOsWpo\yan Um O(lpO\yiadLij 3 j)OZO5Lt I

zaIi]awiiiIaey, CZ)” ZiiflWWieiłiC budzie udzielane przez każdego z zunm;iwmjieyuh imulywitlwiliiic. czy

zamówienie zostanie udzielone w im icimi U iju rzecz pozostalycli zuiliuwiuj 9cych)

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieognmniczony, pełny i bezpośredni dostęp cło dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (IJRE)

T uR

WWW. iW.to(tz.pl

Adres stroiły internetowej, na której zaniieszczona będzie specyilkacja istotnych warunków

zamówienia
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Li

WWW.IW!OdZU)I

I)ostęp (10 (loklIflIentóW Z I)05tyI)0\yaIiia jest ograniczony — więcej int”oriiiacji niożna uzysLać 1)0(1

adrese in

Nic

oferty liii) wnioski 1) (lopuszczenie do n(IziaIu W postępowaniu uiależy przesyłać:

i:IekI roit lemie

Dopuszczone jest przesłanie ofert liii) wiiiosków O (ioj)uszczenk (10 udi.ialii w postępowaniu w

ii)fli sposól):

Nic

Inny sposób:

%% yrnagane jest przesianie ofert Itili wniosków o dopuszczenie do Ii(IziaiU W postępowauuiu W inny

sposób:

L

Inny SIM )SOb

Piswnnic, zodnje z rozdziałem X SIWZ

Adres:

ieu Ihidaweza I ikasiewicz — instytut Wiók [eiluuict\\ u. ni I śrzcziń4.,i 7)!” 5, 92—103 Lódz

koiii uuuikacja eIekti”ol1iczuii wyni:uia korzyst ania z na rzcdzi I urz!(Izeń lub formatów 1)IikO%Y. k( oi”e

nie 54 ogólnie dostępne

Nie

Nieogruuczouiy, pełny. bezpośredni i be”ipła( ruy (h)swp do tych narzędzi nh)yI1a uzyskać 1)0(1 udieseni:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zaniawiającego: Dostawa komputerów i nobihuyeli
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Numer referencyjny: 1717.P—23h—2 l!2()

Przed wszczęcieiii postępowania 4) II(Iziclellie ZaIllOliieIii2 I)r7.eI)rO\Yl(li.0I10 (IiaIOg techiiiczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) In Ib rui acj 2 O lii oż! I wosci sk 12(121112 ofert części owye Ii

ianiowicnic po(I7ieIone est na ez.uśei:

Nie

Oferty liii) wiiioski O doj)uszczenie do udziału w” postę)owaniu IHożlia składać w odniesieniu (10:

Zaniawiaj4cy zastrzega sobie I)fllW() (II) udzielenia lącznie następujących części liii) WIll) cześci:

Maksyma In a liczba części za mówien 12, na które może zostać udzielone za mów lenie J cd nemu

wykonawcy:

ll.4) krótki opis przedmiotu zaiuówienia (u”h”lkosć, .:zl;”., iml:/ / /hLć Jns/uu zLyhĆ lub mbćt

budo u”lu;,y „li lub okieśleu/e ;_Ćqn)tr.:eln) Ivan/u urynuzrń a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

— określenie zapotrzebowaii la na innowacyj produkt, usł Ligę In 1) robot
„

h 11(10w la ile: I tzed mio te in

zamówieniu .i est iOsta\ya koiu Ipu terów nWbI mych ze 5tltju Ilokuj ICiI
. Komititery przenosne bed:1

wykor”ysiywune dla potrzeb aplikucti biurowych. edukacyjnych. obliczeniowych. (lostepu (IQ Internetu

oraz poczty eleklronicznej . Sze?e[Ąoowy ips przedmiotu zumowiullia znaduje sic w zahczniku nr 1 pkt

6 do SIWZ. I losć: O sztuk komputerów mobilnych. Zunwwiajacy okreIi w SIWZ nl[nlnlulne w ymagane

parametry techniczne przedmiotu zamówieni: . I lekroc przedm iM ZanioWi Cl) L zostul OpiSuJ iy Za porn< ic

znaków towarowych. patelitow lub pochodzenia. zrodla szczezolnego procesu, który ekuriikteyyzuje

produkty II dostarczone przez konkiet ne1zo wyIśoiutwc, lub nowi, europejskich Oce”

technicznych, aprobat. specyllkacji technicznych i syskinów referencji technicznych przy jinoje sie iż

opisowi temu towarzyszy okrclenie „iub rownow:iyny”. Dopuszcza siy uIzndzelu;L rownowazne

rozumiane jako Ul7adzenia \yykOnafle przez dowolnych producentów przy zacliowaiiiu identycznych lub

lepszych pur:inictrów technicznych i w;tlorow użytkowych.

11.5) Główny kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPy:

htIp //hzp.uzp.goy.pUZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1 7164c82-53ab-4b9f-9e24-1c7b957e0245 4/13
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Kod (TV

30237200-l

11.6) Calkowila wartość zainówieni (/ć „// ::cmm lin/aul poda/u in/nnnnju o ilu kLyĆ; ::uInolI,unw)

Wartosć bez \„Al:

Waluta:

I pI1pć u/kiz z,,,zóit I6 Ulo III ch /ii/ IlćIJIliCl?(V() .yykmzz :aktzpoi” caczu;koiya ca/X O lir/u

nzaksi lnu/Ilu 1l(1IiO%ć II” (u/j „III okuć v/c o/km ycJzj iiwzhi iinwitj iuiiioiićj lub (Ij”1i(11111c1fl SIM („III!?

Luk11/)6 li)

II.?) Czy przewiduje sic udzielenie zaulówień, O których mowa wart. 67 ust. I pkt 6 i 7 Iuh wart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pip: Nie

Określenie piyediniotu, s elkosci lub zakresu oiaz warunków na akich zostawi udzielone 7aiilówienhi. (I

których nio a w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. I 34 ust. 6 pkt : ustay Pip:

11.8) Okres, w którym realizowane bcdzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa liii) okres, na który zostal ustanowioi (lynarniczjly system zakupów

iliesiacach /„„/„ dniach: 50

/11/)

data rozpoczecin: lub zakończenia:

11.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje mozliwosc skorzystania, w zalezno5ci ud

potrzeb, Z P”” op i (za nńx i enia opc ona li lego), O którym mowa w art .31 ust. 5 Ustawy. Skorzysta nie

z prawa opcji hedzie polewio na zxyiekszeniu iJoci komputerów bed:C\ cli pr.etIiuoteni umowy. dl)

maksymalnie 50% caikowiteio wylla2rodze!i ia Wykonawcy okre1oiwo w umowie. Podstawc okrelc

wartoci wyitwrodzenia Wykonawcy w ranalcł] prawa opcj sianowie bedzie eeIl;I jednosikowa

konipuera wkuzwia w o krcie Wykonawcy. Zamówienie real iZoWaile W raniach opcji jest jcdiiostionnyi ii

uprawnieniei ut Zamawiaj cego. N ieskorzysLui ie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po st mnie

Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARIJNK] UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

hups//bzp.uzp.goy.pI/ZP400PodgladOpublikowanegoaspx?idl 7164c82-53ab-4b9f-9e24-1 c7b957e0245 5/13
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111.1.1) Kompetencje liii) uprawnienia do prow;idzcuia określonej dzialalnosci zawodowej. o ile

wyii i ka to i o(lrebiIyclI l)11e1)i80W

Okreśicuic Warunko\y: Liinawiajacy lic stHWi:l \\artii]ku W lyi]1 iakrcsic

In loilliaciL dodatkowc

III. I .2) Sytuacja liii aii sowa lub e kon o in icni a

()krcślcnic warunków: Zamawiacy nIL- stiwia \arunLu w tym zakrcsic

In Ioriiiacjc dodał Lowc

111.1.3) Zdolność techniczna liii) flifli)(IO%”2

)krcślcnic wauunko\ : Zamaw iniacy nic sUiwia warunku w rym zakrcsic

Zainaw iaacy wymawt od \\ ykonawców wskai;:nia w olci”cic lub w c wniosku o doptiszczciiic do

LIdZHIILI W )O5ttj)OWaflIti imion i nazwisk osoI wykoniiacych CzyflnoL-i przy realizacji ZamóWJCIUa

WraZ Z inlo!”i acjit 0 kwalihkacjich zawodowych lub dowiadczciiiu tych osób:

In lormacj c doclatl owc:

IIl.2) PODS1”A%%Y WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w ai-t. 24 usł. I ustawy Pzl)

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

Nic Zuma\\ tający Vt\% iduje uswpucc (hluihatyw nc podstawy wyk Iuczcna

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCh PRZEZ WYKONA%YCE W CELU

WSTĘPNECO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLECA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELLKCJI

Oświadczenie o niepod1eaniu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spelniauiu kryteriów selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW „ SKLADANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU

https//bzp.uzp.goy.pi/ZP4oDPodgiadopublikowanego.aspx?id=171 64c82-53ab-ĄbDf-%24-1 c7b957e0245 G/1 :i
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POTWIERI)ZENIA OKOlICZNOŚCI. O KTÓI{\”CIl MOWA W ART. 25 USE PKT 3

USTAWY PZP:

I .( )dpis z wlaściweao relestiu lub ; ecniralnet ewideiicii I iiitonnaeji O dzitilaltuiści LsIiOdaleZej.

jezel i odrębne rzepisy wymagajij wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

iiodsiw do wyk I uczenia na podstaw K o art. 24 ust .5 1k I I ustawy PZ Ricżeli wykonawca nin

siedzi be lub miejsce zatu icszkan poza teryiori tli]] Rzeczypospolitej Polskiej. /.;ll]uiist dokumentu. o

ki orym mowa powyzej . sk łada dok uii]ent lub dokumenty wystawione w kraju. W któiyiii um siedzi be

łub miejsce zalliieSzknllia. potwieidzujjce odpowiednio. ze nie otwarto ego Iik\\ dacji ani nie

ogloszono ulMidłości. wystawiony nic w cześiliej niz 6 miesiecy przed upływem terminu sk tatłania

oleit. Jeżeli W kraju miejsca z mieszkania osoby bib w kraju. w klorym wykonawca ma sledzibe lub

miejsce zimicszknnii. 1] ie wydaje sic dokumentów. o ktorych mowa pO\V”ZeJ. zasteptuje sic je

dokumentem za\k ienhiaeyni odpowiednio o adczenie wykonawc\ . te \k skazaniem osoby albo osoli

upraw nionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument mial dotyezyć złożone

Pl zcd notanuszem lub przed organem sądowym. adm ni si racyj nyni albo oią:inem samorzidu

za\\ Odtfl\ ego lub ospodurczeo wkisciw viii ze \\ zgiedu iui suedzibe lub luitjsce ziiinicszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. TermIn okrełony powyżej stosuje sic. 2. Dokumenty

dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw w yk tuczenia

oraz spełnienia, w zakresie, w jak im wykonawca pow”oluje siy na jego zasoby, w:iiunków udzialu w

posąpowwi iti — j eżeł wykoj iawciu polega na z tsobacli podmiotu I zec ego.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LL”lś DOKUMENTÓW SKIADANYCII PRZEZ WYKONAW (T

W POST! POWANIU NA WEZWANiE ZAMAWIAJACEGO W CELU Po”FWILRDZI:NIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU:

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111k) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCII PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCII MOWA W ART. 25 USt I PKT 2 USTAWY PZP

I ) Certyfikat ISO 0001 dla producenta sprzet lub mwiiowa!iiy: 2) Certylika( ISO 1100 ł (tła

lirlaiucciita spuzetu lub rownoważny: 3) Deklaracja zgodności („F lub równoważne; 4) Oświadczcne

producenta tub rownowa2ny, potwierdzajace spełnienia kryteriów środowiskowych. w tym zgodności

z dyrektywa Roi K Unii huropejskiej O ellnhil]acji substancji niebezpiecznych; 5) Oświadczenie

pr )cłucenta lub równoważny potwi erdzajacy kon ipatybilnośei kol npui era Z oIelc)wanyln systemem

operacyjnyiil (wydruk ze Mu-ony): o) Certyfikat lnergy%uir lub równoxyażny (wydruk ze strony): 7)

hlips://bzp.uzpgoy.pI/ZP400PodgladOpubiikowanego.aspxąid=1 7164c8253ah-4b9f-9e24-1 c7b957e0245 7/13
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( ciIy kat „R( ) I ib r wnważny. \Yyinuanti ceriyfl kucja na stronie: htips::tcocert i fied.com; prodiiet—

Iii tI er ( wyd nik ze i iony>

111.7) INNE DOKUM [NiT NIE WYMIENIONE W Płd 111.3) — I 11.6)

I ) \Vypcliiiony łorI]]Lllarz olcrto\yy — lit c,nik nr I do SIWZ: 2) Oświadczenie O spelnieniu

warunkriy udziału postyl)\yal1iu — Zulącznik nr 2 do SIWZ; 3) Oświadczenie o braku podsLiw (10

wykluczenia Lal eznik nr 3 do SIWZ: 3) Pelnoniocnictwo do reprezeniowinia wykonawcy, o ile okrtc

sk łada pel noiuocn i k 5) Zobowiązanie podiii iow trzec iero — jeżeli wyk )nawca pol ega na zasobach lub

syt wiej pod ni io tu trzecie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.I ) OPIS

IV. 1.1) Tryb udzielenia zanicnyienia : Przelare nieograniczony

I\I .2) Zamawiający żada wniesienia iyaditini:

Nie

In ormacja na temat wadium

I% 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonaiuia zamówienia:

Nie

Należy pochW niormaeje na temat Li(lzielLlnia zaliczek:

IY±4) %Yym:ia się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza Sit złożenie otcr( \V postwi ICttUIogo\\ clckiroiticzitych lub dOFit/knUt do oicrt lttdIogO\y

cl cki roni ezi iych

Nic

I iilormacje dodatk owc:

IVI.5.) \Yyniaa się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się zlozenic oferty \yariantowcj

Nie

Złożenie okrty w]riIiitO\ycj dopuszcza SIL tylko zjednoczcsi]ym zozcniem oferty zasadniczej:

htips://bzp.uzp.goy.pI/ZP400PcdgiadOpublikowanegoaspx?id=17164c82-53ab-4b9f-9e24-1c7b957€0245 8(13
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IV. 1.6) Przewid\waIla liczba Wykonawców, którzy zosIaii; zaproszeni do udziału w )osIępon aniu

(;n:chz,. (n”Iunic:o;i; „n”!”n(yc,( fe: ne/o.crnnIn, ć/tćl/ue Lnnkmcmtyni puJin(”ryf itu

Liczba wykonawcow

Przewidywana in i ni ma I na liczba wykonawców

Maksyimiliia I iczht ykonawcow

Kryteria selekcji wykonawców

I V. 1.7) In forma e e na temat umowy ramowej liii) (Iynamiczne() systemu zakupów:

U ino \Vfl ni inow a bydz ic zaw tiUi:

(zy przewidnjc sic ()Lnlniczcnic liczby ticzctnikow umo\% V fliO\ ej:

Pryewjdziana niaksyina na liczba iiczestriikow umowy ramo ej

In lonnacj c dud itkowe:

Zainó\yicnic obcjniujc ustiiiiow iciiie dyitnnicznego systemu zakupow:

Adics strony iiitcrnctowcj. nil kisiej bcd: Z;linieSZc2”Ollc dodatkowc in O[flhlejc dotyczicc

(IyiuImnIczne2o systemu z;ąkupow:

lnlonniic)c dodatkowe:

W antach Ul nowy nhtliO\ytj/dyIiinhic!iUigl sy cno zakupow tioptis;cz:t SIC / łozciuc olct W fbri lic

kala lugow cicki nmicznydi:

Przcwiduje sic pobranie ze z lożonych 16 ata1o 0w clcktroii icziiych inf )rluUcj I p )l rzcbnych do

sporzadzet I ;L o [cr1 w nin taeli uniow y tainowcj/dyiutni icznego sysLcm u zak u pow:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pr:ehn: nią”opYm;ą:ohzy, pr:eIąn\”

ogrann :on u In tĘo JW : og1occnn „ni) Nic

Należy podać adrcs strony imitcmctowtj. na której aukcja bedzie pn)wadzom]:I:

hups://bzp.uzp.goy.pI/ZP400PodgIadOpubl”kowanego.aspx”id=17164c62-53ab-4bOf-9e24-1c7b957e0245 9/13
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Należy wskazać eleiiieiily, których wartości hedą przedmiotem aukcji elektronicznej:

I”riewicluijc się ograniczenia co do przedstawionych wartoQi, wynikajace Z opisu przedmiotu

ia Illówieil hi:

Nim leży podić, które in lorniacj e insi amią udost ypn one wykonawcom w I rakc ic aukcj c lektron icznej omuz

jaki bQdz:c termin ich udostcpiuemiia:

In lormac je dotyczące piy.ebi ego ai kej i elekt mn J eznej

Jaki est przewidziany sposob postcpowtmnia w toku aukcji elektronicznej jakie hedą warunki. na jakich

\\ykonLuwcy heda mnouhi lIcVLować (ininimmulne wysokoci postiłpicil):

In Ibrmacjc dotyczące \ YkOiz\ yWtnegu 5Atu tleLi i muiczaew. FOZW)Zfl specyl)kitcj I icclmnicź nych

w zakresie polaczeń:

\\:yian dot\ czijce rejestracji i mdenty flkicji wykontwcow w wLej elektronicznej

lnlbrniaeje o liczhie euapu\t aukcji elektronicznej czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonaw cy, ktćizy lic zlozyli nowych postąpien. zostana z kwuI likowani do n:itepneizo etapu:

Warunki ztmknieciii aukcji elektronicznej:

Iy.2) KRYTSUk OCENY OiERJ

1Y2. 1) Kryteria oceny ofert:

1y.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Ceni 60,00

Tenii tfl dostLt\fl” )i iCdiniOI U zaiiioW eniii 10,00

Iy.2.3) Zastosowanie I)roce(Iury, o której mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

fl ICOgItti oczony)

Nie

Iy.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iy.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wyniacania. które musza spełniać wszystkie olerty:

https:I/bzpuzpqoypUZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=l 7164c82-SaabAbgf.9e24-1c7b957e0245 10(13
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Pl/L”widzIlIW jesi zl5tF/LYcuic priwa do udnclcnw zmliloWienul 1Ml podstawie olcrl wslepnych bci

U/CF\yi1tt7L”111l l]CZOCIlCii

Pr/ctyidziaI]V jesi (R)LI!IŚ1 iiegocicji U C.Ij)y 14 CLILI OJZflifliC/WIIU liciby oini:

NJalcży podać inIorlIhIcje iia Iciiml ciapow IiCIOcjaCjl (W tyli] liezbe etapów):

lii lo nuacj C duda L k owe

I Y.3 .2) In fortu :i ej e na I eiii :i dla loii hauku ren eyj Ii C()

Opis poLrzeb I wymawi”i zan wiiiaceio lub informacja o sposobie uzyskania teĘo opisu:

In lonnacja o wysokości nagród dla wykonuwcow, którzy podczas dialogu konkurencyjlicAo przedsti iii

mzwiazania stanowi ce podstawe do składania oFert, jeżeli zamawiający przewiduje Inrod\

Wstepny liarmonoera ni posiepouaii ni

Podział diiilou na etapy w celu oiraniczcnia liczby rozwiazzii]:

Nalcży podać informacje ni wmat etapów dialogu:

lnloi”iiuic,je L odatkowu

Iy.3.3) informacje na temat partnerstwa innow;”uynet

Elementy opisu przedmiotu znnówienia deluntijącu nuninwlne yn Lganhi. którym niusza odpowiadac

wszystkie olbrty:

Podzi;i: iiC1OCjiiCJ1 na ciapy \y celu ora}]EczunIu liczby ofert podk1;ijaeych fleWU aCJoIfl

zas(osowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w spccyflkacj i istotnych warunków zalliowienia:

lii (orinacje dodatkowe

Iy.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kiórej hedzic prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostcpiiy opis pr7edmiow zarnowiellia 4V licynwii elekll”Onic7Iiej

htips://bzpuzpgoy.piJZP4QUFodgiad0pubIikowanegoaspx7idi7164c82-53ab-4b9f-9e24-1c7b957O245 lilia
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\\uu y. tlij I dot\L/ ILL ILILStI LII I IdLnI\ tik tLIJ \%\kOfl fl%LO\% \\ IIL\I tLił LILktlOnIL/I1LI Ini

ymiraliia techniczne tJrz4dzcń iniOrllutiyCznych:

Sposób 1O5ICl)O\yaflhil W tOku icytacji CIektrOlUc/l1L. W tylu ()kreślcniC mmunaliiycli \Yysokoścł

postapici”r

Intorluacje ti licibw etapów ticytacji elektroniczne; i czasie ich tnyaiua:

( zas I rwania

Wykonawcy, którz nie zużyli nowych postapicń. ZOSLtIhJ zakwali flkowani do nztstcpnego etapu

h”erniin sktadania \yniosko\\ o dopuszczenie do udzialu licytacji elektronicznej:

[)ala: Lodzina:

lerinin oI\yarcia licytacji clcktronicznci:

„termin i warunki zamkniccia licytacji e[cktrmtczncj:

Istotne tikI stron postanowienia. ktol”e zostana wprowadzone do trccI zawieranej umowy w sprawie

zamÓ\ywnIa pubi iczncao. albo ozoliic warunki uluo\\ y. albo wzor umow Y:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

III formacje dod I t kowe:

Iy.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawa rtej uniowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano in borU in konawci: Tak

Nalczy wskazać zakres, charakter zinuin oraz \yafllnki wjirowadzciiia ?IliIalI:

Zostahy okresione We wzorze unmwy.

IY.ó) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I\b.I) Sposób udostępniania inormaeji O cliar;ikterze poutnym (ju”h (h)/yŁ:r):

Środki służace ochnrnie informacji o charakterze poufnym

Iy.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o (lopuszczenie cło udzialu w postępowaniu:

Data: 2020-10-30, godzina: 10:00,

Skrocciiie terminu skiadania wutosków. ze wzuledu liii Hną potrzehe udzielenia nimowiciIa ( rzetar!

itieograniczony. przetarg owaniczony, Iwgoc;acjc J ogłoszeniem):

https//bzp.uzp.goy.pI/ZP4OOPodqIadOpubł”kowanego.aspx?d=17164c82-53ab-4b9f-9e24-1c7b957O245 12/13
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\VsL az;lć powody:

Jczyk lub jezyki, w jikich I1Ioa b7ć sporzqdzune olerty lub wnioski o dopLlszezeIlie do udzIIłl.I w

1051 L1 Ę)\Vu Iii (I

ie;yb polski

IV.6.3) „lenuin zwinzania olerta: do: okres w dniach: 30 (od ostatccznco terminu sklad;iniu okn)

I V.6.4) ł”rzewid Uj C SI liii iC%YaŻnicfl ic )ostępowa 1112 0 ticizieleitic za iIiówieiiia, W przypad kii

nieprzyznan ia środków, k(óre rnialy być przeznaczone 112 sflnansowan ic całości lub części

zaiiówienia: N je

I \.6.5) In forma ej e (10(121 kowe:

ZAŁĄCZNIK I -JNFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https:Ubzp.uzpgoy.pI/ZP4OOPodgIadOpubhkowanego.aspx7d17164c82-53ab-4b9f-9e24-1c7b957eO245 13/13




