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Polska-Łódź: Wyroby włókiennicze

202015 227-556111

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja 1: Instytucja zamawiająca

.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Włókiennictwa

Adres pocztowy: ul. Rrzezińska b/15

Miejscowość: Łód2

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Kod pocztowy: 92-103

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Piotrowska

F-mail: zamowienia@iw.lodz.pl

Tel.: +48 426163103

Faks: +48 426792638

Adresy internetowe:

Główny adres: .iwJodz.pl

1,3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny bezposredni dostup do dokumentow zamówienia mozna uzyskać bezpłatnie pod

adresem: .iw.Iodz.pI

Więcej informacji można uzyskac pod adresem podanym powyzej

Oferty lub wnioski o (lopuszczenk do udzs ilu w postępowaniu nalezy przesyłać droga elektroniczni

posrednictwem: hflp:/Iepuap.goy.pllwpslportal

4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: instytut badawczy

15) Główny przedmiot działalności

Inna działalność, prace badawcze, rozwojowe i wdrozeniowe

Sekcja JI: Przedmiot

IIi) Wielkość iub zakres zamówienia

11.1.1) Nazwa:

Włóknina PES wytworzona metodą igłowania wodnego

Numer referencyjny; 17/lp-236-22/70

11.1.2) Główny kod CPy

39500000 Wyroby włókiennicze

11.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

1.1.1) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa włókniny PES wytworzonej metodą iglowania wodnego n

paramelrach:

1.1. masa powierzchniowa 38 4 g/m.

Grubosć 0.45 + 0,60 mm —wytrzymałość na rozckjrpnie wzdłuz BON/5 cm —y”dłuzenie wzgledne wzdluzne

10% — szerokosc od 900 mm do 2 000 mm — losc: 175 000 kg:

i.2. m;isa powerzchniowa od 30 do 100 g/m:)
— po:”oslIIE” narametry według kart katalogowych dostawcy —

ilosć: 15 000 kg.

Łączna ilosć: 190 000 kg.

11.15) Szacunkowa całkowita wartosć

11.1.6) Informacje o częściach

To zamowenic podznIone jest ni”. czesci: nie

11.2) Opis

11.2.3) Miejsce swiadczenia usług

Kod NUTS: PLT11 Miasto Łudź.

1.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zaniówienići ji-st dostawa włókniny PFS wytworzonej metoda igłowania wodnego o

iarametr ich:

1.1. masa powierzchniowa 38 ± 4 g/m.

Grubosc 0,45 + 0(30 nim — wyłrzymalosć na rozciaganie wzdłuz :z 80 N/5 cm — wydłu2cniu wzgledne wzdfuzne

? 10 % — szerokosc od 900 mm do 2 000 mm — ilosć: 175 000 kg;

1.2. masa powierzchniowa od 30 do 100 g/m — pozostalo parametry według kart katalogowych dostawcy —

ilość: 15000 kg.

Łączna bse: 190 000 kg.

11.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia: wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokument icji

z im owi cni

11.2.6) Szacunkowa wartosć

11.2.7) Okres obowiązywania zamowienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamowienie podlega wznowi”nu. nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza SIC składane ofert wariantowych: ne

1.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowaneqo ze srodkow Unii Europejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, łinansowym i technicznym
111.1) Warunki udziału

11.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i <rolki opis kryteriów kwalifikacji:
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I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.

24 ust. 1 pkt 13—23 ust. Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ust. Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do

wykluczenia, Wykonawcy muszą złozyć wraz z ofertą następujące oświadczenia dokumenty:

1. Do oferty nalezy dołączyć iklualne na dzień składanki ofert oswiadczenie składane na formularzu

jednolitego europejskiego dokumentu zarnowienia, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza

okreslonego w rozporządzeniu wykonawczym Komkji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2

dyrektywy2ol4/24IUb, zwanego dalej JED( w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

Elektronicznym a nastepnie wraz z plikim I sh inowiącymi oferty skompresować do jednego puku irchiwurn

(ZIP).

2. Oswiadczenia podmiotów składających olerti, wspólnie, podwykonawców oraz podmiotów udostępniających

potencjal składane na fnrniularzu JEDZ powinny mieć formo dokumentu elektronicznego, podpisanego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym pizo: kazdego z nich, a następnie nalezy je wraz z plikami

stanowkicymi otertc skompresowiic rio jednego pliku archiwum (ZIP).

3. obowiąyanio podmiotu trz” cieijo, jezeli Wykonawca polega na zasobach lub sytui icj i p idmiotu trzi cii go.

4. Formilarz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w postaci

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. a nastopnie wraz z pikami stanowiacymi

ofertę skornpiesowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

III. Zamawaący przed udzielenem zamówienii wezwie Wykonawce. ktorego ołerta została najwyzej ocen Ciii L

do złozrni w wyznaczonym, nb krótszym niz 10 dni, terminu aktualnych nit dzień zlozenia ni istfpujących

oswiadczen lub dokumentow:

1) informacji : KRK w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 E 21 ustawy, wystawionej ne wczesnii no

G miesiecy przed upywenl terminu składania ofert;

2) zaswiidczenia własciwego naczelnika uizedu skarbowego pritwierdzajace o, ze Wykonawca nh-zaleqa z

opłacaniem pod itkow. y.yst iwionego nie wczesniej niz 3 miosiace przed upływem terminu skłic tna olert lub

innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca zawarł porozumienie: własciwym organem podatkowym

w spi awir. spłat tych naleznosci wra:z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskał

przewidziano prawom zwolniene, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płamosc; lub wstrzymane w

całosci wykonania decyzji własciwego organu;

3) zasw,adczen:a wasciwej terenowej jednostki orqanizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolnic::E „go Uhi zpeczeni i społeczni (JE) dho innego dokumeniu potwiei dzającrgo, że Wykonawca n

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wezesniej ni: H

miesiące przed opływem terminu składana ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca

zawarł porozumienie .: własciwym organem w sprawie sp”at tych nalezności wraz z ewentualnym odsetKami

lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskał przewidzane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty

Lległycl i płatności lub ws;rzymanie w całosci wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właścweg rejestru lub ; Centralnej Lwidencji I innrmacj O Działalni iSO! Gosporlarczej jozel

odiebne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu polwierdzenia braku pedstaw wykluczeni

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy:

5) wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych łub ciągłych równie: wykonywanych, w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krotszy

— w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na recz kwrych

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane nalezycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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6) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania botku istnienia wobec niego podstaw
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje Sio na jego zasoby, warunków udziału w
potępowiiniu — JOZOIJ Wykonawca polegii ni zasobach podmiotu trzeciego.
IV. Jezeli Wykonawca ma siedzibo lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 111.1 — składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równowazny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejscu zamieszkania lub miejscu zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
tlokument, w zakresie okieslonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wc:i”snii niz G miesięcy
p Med u pływem term i nu skladan ia ofe t.
2) pkt lll2 — skł;ida dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibo lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo ze
zawarł porozumienie z własciwym organem w sprawie spłat tych ndezności wraz z ewentualnymi odsetkim
lub grywniimi, w szczegolno%ci uzyskał przewidziane prawom zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych platnosc lut) wstrzymanie w całosci wykonana decyzj własciwego omanu, wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwitlacji ani nie ogłoszono upadlosci, wystawiony nie wczesniej niz G miesiocy przed
pływem terminu s kk idan ki ofert.

Jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob
uprawnionych (do jogo reprezentacji, lub uświadczenie osoby, ktorej dokument miał dotyczyć, złożone
przed notaruszem lub pized organem sadowym, admicisti i3cyjnym albo oiqanem samorządu zawodowe O

lub gospodarczego własciwym ze wztjledu na siedzibo lub mksce zamieszkania Wykonawcy łub miejsce
zam eszkania tej osoby. Term ny okreslone powyzej stosuje sio odpowiednio Wykonawca mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w udnesieno do osoby mającej miejsce ząmit „szkani poza
terytorium Rzeczypospolitu; Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.: skkula dokument, o
kturym mowa w pkt lvi w zakies e okreslonyrn w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21, jezeli W kraju. w ktonjm miejscu
zamieszkania ma osobą, ktorej dokument miał dotyczyc, nie wydaje sio takich dokumentow — zastępuje sio je
dokum ntem zawierającym iswiadczenk tej osoby złożonym przed notariuszĘ m lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organom samorządu zawodowego lub gospodarczego własciwym ze wzglodu na miejsce
zamieszkania tuj osuby. Termin okreslony powyzej stosuje się odpowiednio.

111.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryturiow kwalifikacji;

Wykonawca spełni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich O zech lat przed uplywem terminu składana
ofert, a jesli okres prowadzenia działalnosci jest krots:y—w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadc:eń
okresowych lub ciagłych rowniu.: wykonyanych) oalezycie co najmnic 1 dostawo włókniny PES o wartosci co
najmniej 300 000 PLN brutto.

111.2) Warunki dotyczące zamówienia

111.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunk: realizacli urnowy znajdują sic we wzorze urnowy stanowiącym załącznik nr 5 (10 Specy(kacji Istotnych
Warunków Lamowienią.

Sekcja IV: Procedura

lvi) Opis
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lvii) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Iy1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Iy.1.8) Informacje na lemat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.?) Informacje administracyjne

Iy.22) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/01/2021

Czas lokalny: 10:00

Iy.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Iy.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Iy.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachowac waznosc do: 08/03/2021

Iy2.7) Warunki otwarcia ofert

Dala: OS/01/2021

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Siec Badawcza Łukasiewicz — lnstywt Włokiennk:twa, ul. Urzezińska 5/15, 92—103 Łodz, POLSKA

Sekcja VI: informacje uzupełniające

Vii) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamt wieno o charakteize powtarzającym się: nie

yL.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

yl.3) Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest wnieśc wadium w wysokosci S 000 I „LN (słownie: pięc tysięcy „lutych) przed

upływem lerminu składania ofert, zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ — wymagania dotyczące wadium.

yI.4) Procedury odwoławcze

yL4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Olicjalna nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urzędu Zamowren Puhlicnych

Adres pocztowy: ul. Postepu 17 a

Miejscowosc: Warszawa

Kod pocztowy 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +45 224587840

yhA.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamowień Publicznych

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska

Viii 3) Składanie odwołań

Dokladne intormacje na temat terminow składana odwołań:

20/11/2020 S227 5 I 6

htt ps://ted europa .eu/TED



OzU/S 5227

20/11/2020 6 / 6
550111-2020-PL

1. Cynnoć Zamawiającego, jećeli informacje o czynnosci Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia

odwolania zostały przekazane w sposób okruslony w art. 180 ust. 5 usIw” lzp — 10 dni.

2. Cd:ynnosć Zamawiającego, jezel iiformacje o czynnosci Zamawiającego stanow acej podstawu wniesienia

odwolinia zostały przekazane w sposób inny niż okreslony wart. 180 ust. 5 usta” Pzp — 15 dni.

3. Tresc ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzedo”m UE, a jezeli postępowanie

prowadzone jeSt W trybie przetargu nieograniczonego. tiikze wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji

ogłoszenia www. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej —10 dni.

4. Wobec (:zynnosci innych ni;: okreslone w punktach od 1 (10 3 odwołanie wnosi się w wrminie Iczonym

od dnia. w którym powzieto lub przy zachowaniu nale;ytej starannosci rno.na było powziać wiadomosc o

okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wn(3 enta — 10 dni.

yl.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Olicjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza / Uizad Zar-nówień Publicznych

Adres pocztowy. ul. Po:;t.pu 17 a

Misjscowosc: Warszawa

Kod pocztowy: 02-670

Państwo: Polska

Tel.: +Ą 221587H40

VIS) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/11/2020
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