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Sieć Badawcza LUKAS1 EWICZ

Ins(ytu Wlókiennictwa: [)ostawa odczynników

o(;LoszENIE O ZAMÓWIENIU

-

Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowizkowc
Ogloszenie (Iotyczy: Zaluó\% lenia publicznego
Zamówienie

dotyczy projektu lub prognimu wspólflnausowanego ze środków Unii Europejskiej

Nic

Nazwa proj ektii

łub pngrinhui

o zamówienie niogą ubiegać sic wilaczilie zaklady Py chronionej oraz in konawcy. których
działalność, lub dzi;ilałiiość ich wyodrebnionycli organizacyj nie jednostek. które hę(lą realizow aly
tiiiiónitiiie. obej muju społeczną

i zawodową integracje osól) bę(lącycll czlonkami grup sl)olccZnie

iuargin;dizowa nych
Nic

\ak”y podać niinimalny procentowy \\ taznik
O

ktorycii !11O\\

ulironiomiej

W

art.

zatrudnienia osób nalezacycli do jccfnc lub \\„cCef kaicgorii_

2 ust. 2 ustawy Pzp nic niniejszy niz J0°. osoli zatrudnionych przez zakłady imi

łub wykona\\ ców albo ich jednostki (\%

d

SEKC.IA 1: ZAM%WIUĄC
l”osttpowanie l)rzel)lo%y)dzl centralny zamawiajacy

Nic
Postepowaiiie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający I)olyierzyl/POwiCrzyli
przeprowadzenie postępowania

Nic
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzyl/powierzyłi prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nic

Jeżeli tak, rialezy wymienić zamawiajucych, którzy wspohuc przeprowadzają postypowanie oraz podać
hitps f/bzpuzp.goy.piiZP400podgiadOpubflkowanego.aspx?id=8d1c8680-d5bO-4c44-929d-775c7151if80b

1J13

10.11.2020

htIpn:#bzp.uep.gopYZP400PodgIi.dOpubIikow.inugo.ispx?Id=8d1c86$0 •dEb9-4o44-929d-l7ticTl5blBOb

adresy ich siedzib. krajowe

ntIIncry idenly

Okacyjne oraz osoby do kontaktów u fliz z danymi do

kontaktów:

Postcpowanie

jest przel)rowa(Izane W51)óIIIie z zamawiającyilil z innych l)aństw członkowskich linii

Europejskiej

Nie
%V

I)rzY1J1(I Lii przeprowa(lzan ia

Unii

czlonkowskich

postępon ania wspólnie z

Europejskiej

—

zamawiaj :!Cyini Z innych pańs(n

niajace zastosow:inic knijowe prawo

zamówień puI)IiCZflych

Iii () liii a C C (10(1 M kont:
I. I ) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza LUFASlL\\ ICZ

InIyIuI \Vlókiennietwa. knijowy numer

kleniVhkae\ ny 0()(X)5023990000. ul. Brzczińska S 15 P2l (>3 LóW. woj. ludzki. państwo Polskw tel.
4X426 I 63(03 .e—naiI tnpiotrowskwii\\.Ionz.pI.

Adres stron) nrerileto\\ ej ( URL ):

\ \

.

Liks 4426792o3.

w.iw. lodz.pI

Adres pro In nabywcy:
Adres strony nt ernctowj pod kór\ in moAui
plikow, kiorc

nIc

Uz\

sk:ić dostep do ihirzel

/i I

tiiztIzcii lub lont iatow

sa ooInie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inn\ (prosz okre\He):
los VI Ul

I adawezy

1.3) \ySPÓLNE UDZIELANII ZAMOW lENIA /i””1i dnfl”c;y,k
l”odzial ol”o\yiazko\Ę ndtdzyz:Iw\yiajzIc\ini

prypadkii \ypoIne.c) )izepIo\yadzzLtal posleI)o\yaflh.

V tylL \Y itZYIII(.IklI \yl1ót[1eao przcproVadzania pcnkpo\yLIIIa Z ćttflaViaiae \„ifli 7

e”lO!ikO\yskel1

Liii

posteIH)%inia, czy
1.InlI\yiiijey. czy

zilnoWictie

ltyopcjskicj (którY

Z K

miWiaIIIc”cn et OdIOWLCdzEII11Y

innych lmtw

za irzeprowidzeit

\yj;lkiin z;ikrese zi pizepfo\yI(IZenie postupo\yanii ()(lpO\Yii(lajfl tozosiali

z:iiiioyitiuc bedzie udzielijie pnzez kiydcto z yaiuWiijiuYcli Ind\I(tIIJic, czy

zostanie udzielone

W imieniu i li izcez

poz()I;IlyeI)

Zii

iwijieycli):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny

i l)ezpośredni dos(ę1) (10 dokumentów

t postCJ)Oflanii mnożna uzyskać

;)o(I

adresem (URL)

Tak
WWW. IW. I( )( IZ.1)

Adres

strony internetowej, na której zamieszczona

będzie

specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak
WWW. IW.

I)ostcp (1(1

k)(l7jlI

(IOkIIIIICII(ÓW Z

poscpo%ya n ia jest ograniczony

—

można uzyskać pod

więcej informacji

adresem
Nic

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu należy przesylać:
Elektronicznie

Nic
adrcs

Dopuszczone jest l)rzeSIaIliC OfCrt

liii) Wniosków 0 (101)USZCZefliC do udziału

W

postępowaniu w

inny sposób:
Nr c
Inny sposób:

Wyina;i iw jest przeslaii ic ofert liii) Wniosków O dopuszczen C do u(IziaIIl
S

W postępowa nin n inny

N 6 Ii:

T „L
Inny sposub:
I”scniiuc. : odni.

/

rozdziałcm X S IWZ

Adrcs:
Sieć Iśadawui L”ikasicwicz

Jnstytul Wlókicmumiciwii, ul Brzezi;ka 5 15. 92—103 Lódż

Komunikacja elektroniczna wymaa korzys ania z narzc(Izi i urzadzeń lub formatów plików. kióre
nie

ą o2óInie (losiepne
Nic
Nicwr;isicyony, pumy, bezpośredni i bcyplarny dosIp (IQ tych nar/%dzi można uzyskać pod adresem:
(U R L)

SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj;ccgo: Dostawa odczynników
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Numei- referencyjny: IZ ZP—236—23/20
Przed wszciccieiii pos( ępoi%”aii hi

O iitlzielciiie za iiiówieii hi

p rzeprowa(lzoIlo (11:1 lo techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: I)oslawy
11.3) Informacja

(I

możliwości skiadania ofert częściowych

Zamówienie podzielone est na cześci
N c
Oferty

ltil wiiioski O dopuszczenie tło udzialu w postcl)owaliiu można skiadać w odniesieniu do:

Zamawiaj ty zast rzega sobie l)iW() do LI(lzielenia lqcznie

iti si ępUj ącycłi

CZĘŚC liii) tiil) części:

„Iaksymal na liczba części za mówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wyko ii i wcy:

11.4) krótki opis przedmiotu zamówienia (i”ieMośJ, :;alcn, mcLuj / /losc” c/os/un”, „„slzi lub mbyl
hzu/oi 12k111y(
—

określenie

li liii) 0J

t /e111(”

:upo;n”buiyanw / iynzaga;; ) a w

przypadku

part nerstwa innowacyj iieio

zapotrzebowaii hi na innowacyjny produkt, usIuę lub roboty budowlane: I

l”rzcdm otcm zamówienia jct dostawa odczynnikow taboratoryj nych i chemicznych (

I hidawczcj Ltikasiewicz

—

zorców ) do Sieci

Instytutu Wlokiennictwi w Łodzi. Szczególowy Opis przedmiotu yiniowicii ja

znajduje sic w zatiiczniku nr 1 do SIWZ. Wszcdzic tani, dzic przedmiot zaiuowiciii:i jest opisary
pojrzcz

t

skazanie: znaków towarowych. patuntow J nb peliodzenia. zród la lub szczeguliwgo procesu,

dla których nic dopuszcza sic

1

ZWWZiII1

rownowaznycli, wyniatanc j ust aby zaOIcfl)\yJIlO produkty

pochotIz!cc od konkretnego producenta. W przypadku tych odczynnikow wymóg lwi ust konieczny z
uwagi na akrcdyLicjc laboratorium oraz to. że w przypadku zmiany ciiitraktcrystyki produktu zaistni;chihy
konieczność ponownego wykonania kosztownych walidacji. Limawiane odczynniki konkrcuiych
producentów wykorzystywane s do JL1Z rozpoczĘtych pnie naukowo

—

badawczych prowadzonych przez

pnicown ków Zainawiajtcego. Prowadznie w okresach wieloletnich badania wymagajĄ zachowania
niezmiennych warunków ich reak acji. a co za tym idzie użycia tych samych odczyiinikow tego samego
producenta. Zmiana odczynników spowodowalaby konieczność powtórzenia badań, a to whp”aloby się z
utrata już uzyskanych wyników badań. W przypadku innych odczynnikow Zcniawiaiacy dopuszcza
zastosowanie przez wykonawce rozwiazań równowanych w stosunku do opisanych w SIWZ, w
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Iittrii

szczególności. muszq byt.” o takich samych lub lepszych paranietruch technicznych, jakościowych,
tuiikcjonal nych oraz tu>ytkowycli . Dostawy

produktów stu nowiących przccliiot zamówien hi następować

bcdq sukcesywnie ut podst wie rzeczy iście zapotrzebowanych
dostawy: Sieć Badawcza LUKASIkWICZ

—

Zamawiającego ilości. Miejsce

Instytut Włókiennictwa, tu. Gdańska 118 w Łodzi.

11.5) CIówny 1(0(1 C IW: 33696500—0
Dodatkowe kody („PV:
Kod (TV

33696300—X

11.6) (:alkowita

i;i

dość za niówien ia (/ :t”h :unui r/ujuci /„m/a/(

O I id (OŚLI

:ćm,oitw,,IcI)

Wartość bez \ VI:

(li

jn”:ypaJI iż ii;;ioii JclflIolt\ li liii; Ji „za;IIIc::Il(:o

tliLi/tV I nici/na ii”aIlcLc
:„akiy”oit

ii

.

IN/clIlI?

cili”;n oJ t się oho Itjcz::i” ucznia

:u/aqwn

—

„CLIĆ

imiona” i”ciIllOIt”(7

un?, on”cz

hi?” cli; uinz U

u/Juii:tu
::n „) VIS/c Illit

J

11.7) CZY przewiduje się udzielenie zamówień, o któncb inna wart. 67

List.

1 pkt

(„

i 7 liii) wart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pip: ic
Określenie przcumtottm.

których mowa

wiclkośc: lub zakresu oraz w:nunkóu na jakich zosnina udzit”Ionc z;lmowmcnia

w art. 67 Lisi.

I pkt („ lub

w art.

14

usL

O

6 pkt 3 ustawy l”zp:

11.8) Okres. w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa liii) okres, na który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiacich: 12 lub dniach:

tul;
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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III. I I ) Koni pet eiieje
.

1111)11 prawu jen ja

do p I”OW 2 dzeiti 2 ok reślo hej (Iii al :i1 ności

7lGcTl5bIBOb
zaWO(lOWej o

ile

wyn i ka to z o(lręl)nycli przepisów
()krcślcne \yarlInkó\y: ZaIua\yiaklcy nic stat ia warunku w tym zakresie

In bi” hhCC dodatko\k C

111.1.2) Sytuacja Iiiiansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w (yhu zakresie

In fl. nu acj c (lud a t k owe
111.1.3) Zdolność tecli iiCZfl2 liii) zaWO(IOWa

()kieślenit warunków: 1[mawialaey iuc stawia warunku w

(yia zakresie

Zamawiajaey wVll kul od wykonaweow wsk tania x olercie lub we wniosku o dopiiszezciiie do
udziału \\ posiepowaniu imion i nilz\\ isk osob wykonuae\ cli czyiiiiosci przy icalizacj Zafliowichila
\33j7

Z nlonnacja O kwalilikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osoh Nic

In lorni acj C tloti itR owc:
111.2) POI)STAW Y WYK[.UCZLNIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone wart. 24 ust. I ustawi Pij)
111.2.2) Zainawiaj;jcy l)rzn%idujl wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pip
Tak Zanuwiauc\ ZC\\ Kluje naskpujace fakultatywne podstawy wykluczenia Tak ( podstawa
wykluczenia okrelona U art.

24 ust. S ;kt I ustawy Pip)

111.3) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ SKŁADANYCh PIU1EZ WYKONAWCE W CELU
WSTĘPNEGo POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLE CA ON WYKLLCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodIeianiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o

sI)elllianiU kryteriów

selekcji

Nic

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCh PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU

bps //b1p.uzp.goy.pI/Zp400PodgladOpublikowanego.aspx?id=$d1c8680-d5b9-4c44-929d-775c715hJU1Ob
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWą W ART. 25 UST. I PKT 3

USTAWY PiP:
Odpis

„

wlaśc wcgo rejest iu

bib i. cent ni Il1ej ewidcne1 i I in tonnaej i O dzia lal ności gospodarczej

jeżeli odrębne przepisy wynmgaja wpisu

do rejestru lub ewidenej L w celu potwierdzenia braku

podstaw do wyk uczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt I ustawy PZP. .le)”el i wykonawca ma
siedzihe lub iiiiejscc zaiiiieszkania poza terytoritiil) Rzeczypospolitej Polskiej. zimias( dokumentu. O
ktorym mowa w pkt I powyżej. sklzida dokument lub dokumenty wystiwionc w kraju. W krón”ni ma
siedzibę lub miehee z;iiiiieszkania. potwierdz jące odpowiednio. Ze iiie OtUliłO jeŁO likwidacji ani nie
ogłoszono tipidlosc. W ysl;iwiony nie wezesniej niż 6 miesiecy I/el nplywcm terminu sk lad:inia
ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktoryni Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sic dokumentów, o których mowa pOwyzej. zistepuje się

je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
upraw mony”ch do jeo reprezentacji. lub oświadczenie osoby, której dokument mial dotyczyć, złożone
pized nota riuszem lub przed or;mnemu smdo\yyn). adm in st nmeyj nym albo omtmnem samorządu
zaw odo\yeo lub gospodarczeao whmscwym ze wzgledu na siedzibę lub miejsce zueszkana
wykonawcy lub miejsec zamieszkania tej osoby. Tcnnin okrelony powyżej stosujc się. 2.
Dokumentów dotyczących podmiom u trzeciego w celu wykazania braku istnienia wobec niego
podsLm\\ wykluczemi :1 oraz spełn emila,

w zakresie, w jakim wrykoniw ca powołuje 5W na jego zasoby.

warunkow udzia ki w postępow aniu

eżel i wykonawca p )lega na zasobach podmiotu trzecieo

—

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANiE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWiERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU:

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCII PRZEZ WYKONAWCĘ
\ą POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACE(;o W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ARt 25 USt I PKT 2 USTAWY PZP
1115) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) 111.6)
-

• Wypelniony lorniularz ofertowy Zalacznik nr I do SlWZ 2. Oświadczenie o speŁnieniu warunkow
udzialu W postepowaniu

—

Zalacznik nr 2 do SIWi: 3. Oświadczenie o braku podstaU do wykluczenia

Zalaeznik nr 3 do SIWi: 4. Pełnonrncniclwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę sklackm
pel IM irnoem tik

SEKCJA IV: PROCEDURA
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l\”.l) ()PIS
l\I .1) i”ryl, udzielenia zain6wienia: lrictini nic(mraniczony
l.I.2)

21i11:flyi3j4Cy

żitla

\YiliC.%itflhI 1%adiuiii

Nic

Iii lormacja

hi temat \yiidRII1

I V. 1.3) Przewid U 1k sic U dzielen je zaliczek n i

wykona 1] la

iii mowien ia:

Nic

Ntlczy podać intormacje na (cinit

I V. 1.4) \Yyniai.a sic zlożenia ofert

udzielania zaliczek:

w 1)OStaci

kataloon

elektronicznych (III) dolączenia

(In ofert

kata Io4ów elektron iczn”,ch
Nic

Dpuzczki

ilozcnic

sic

cle kutni czi

1)

(cn

\ postac:

kiiloó clcknmicznycb lub dołaczcnia do orcri k;italogó\\

cli:

Nic
In ormacic dodi(howc:

I V. 1.5.) Wymaga sic

zlożenia oferty wariantowej:

Dopuszczii sic zlożciiic olaty wariantowej
Nic
Zto)enie olcr(y

warianU ej dopuze;a sic

y

Iko z jednoczesnym alożeniem otbrty zisadniczc

l\ 1.6) Przew hlywana liczba wykonawców. którzy zostaw, zaproszeni do udzi:ilu
(p/Lenn

oranu :ony,

/H

7cr

jr: („/os:(;;/l”ę,

c/tab;r

Lun/wcncyjin,

/flhJUlt IV/lic)

W l)oStŁPO1YII1111

/i;iiolnzny;;r)

Liczba wykoIhtwCOw

„r!ewidywuht tumanami I iczba wykonawco%
N”lak sylnalI)a I

czlxi

\yykonawcow

Kryteria selekcji wykonawców

Iy.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa

rainc)%ya bcdzie zawini:

https/!bżpuzp.goy.pVZP4O0PodgladOpubhkowanegoaspx?d=8dlc868O-i5b9.4c44-929d-775c7l H8Oh

a/li

hIIpI1://bzp.uep.gay.pII2P400PodgIHdOpubIIkowlnogo.wIpx?Id=8d1c86804i5b04c44-029d-775cT1GbI60b
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(*jy

przewiduje sit ograniczenie

Przewidziana

I 11

(31111 ac) C

iuaksyiualiia Iiczbi

uczes(ników iinowy ramowej:

(lodat kowe

Zamówienie

idrcs

liczby uczestników umowy ramowej

obejmuje Ust anowienie dynamicznego systemu zakupów:

sUony internetowej.

na kiorej becia zamieszczone dodatkowe iniormacje dotyczące

dyiuiinicznego systemu zakupów:

In Ioriiuicje dodatkowe:

\V

ianiach umowy

ramowej dynamiezneo systemu zakupów dopuszcza sic zlozenie okrt

xy

formie

katalogów elektronicznych:

l”rzewiduje sic pobranie ze zlozonych katalogów elektronicznych inIbrmwji potrzebnych do

sporządzenia oflrt

XV

ran mach umowy ramowej dynanimcznego systcmu zakupów

IV. 1.8) A u keja elektroniczna
I „rzew idzi amie jest przeprowadzenie au kej i elektronicznej (pi: h

nnwiwmni

I,IĘO

im/t

nn ( „I unu :on 1”, „n:( „tcz/

OL(Ios:c”Jz,en?) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na ktorej aukcja budzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości. wynikajce z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które inlórmacje zostawi udostupnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:
lnlónrnacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób posiupowania w toku aukcji elektronicznej

i jakie będą w”awl]ki, na jakich

wykonawcy buda mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiazań

hilps://bzpuzp.goy.pI/ZP4OOPodgIad0publikowanego.aspx?d8d1c868O-d5b9-4c44-929d-775c71 5bfBOb

i specyfikacji technicznych

9/13
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htlpI.Ifbep.uep.goy.pII/P400PcdgIadOpubIIkowarlc.go.HHpx?idBd1c8680-d5b9-4c44-929d-775c715bf80b

w zakresie liolączei:
Wyiuziaiiia

dotyczaeL rcjestracji

lI)Ioriiice o

(/315

i identytikaeji

\yyhoiiaWco\y \\ aukcji

liczbie eta1)ó\% aukcji elektruiicziwj i czasie ich

elektronicznej:

trwania:

trwania:

(z\” W”\”k OItW CV. któr7y

i

ii te ZlOZyi

flOUVeIl 1105h111 Cii 7L)staItL zaRuni tikou3ill i

do nastepneL o

etapu

Warunki zamkniceia aukcji elektronicznej

IV.2) Kl{\TERIA OCENY OFERT
I \.2. I ) K n I er ja oceny

o [cr1:

l\2.2) Kryteria

I\2.3)

Zastosowanie procedury, o której mowa w

art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetari

nieograniczony)

I\.3) Negocjacje

z ogloszeiliem,

I\.3. I ) I nIorinacje na temat

dialog koiiLiirenc j n, partnerstwo innowacyj iw

negocj acji z ogloszenieili

N”lininialne \y\ iuiania. kknc nusz pelniac \y8z\”stklc oIJrt\

Przew id!IaIR jest zastrzezenie

flt\i

do tidzieleflli

7tlflO\V1eflflt

p°dStaW ote:( wstepnyt

It bet

PrzcPr0\ya(i7C11it iotJaej
Przewidziaiiy jest l1oclzIf ne3otjac I na etapy
Nale%y l)0(lI( inioilitaeje na

I ni urm leje

(iO( J

tentU etanOW

xy

celu

ne(xj:Ieji

(JLJIUCLCItILt
(W

liUzbV

utuil:

iyn liezbe etapowi:

tik O\VC

Iy.3.2) Juformacje na lemat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagali zalnllwiajacego lub iniormacja o sposobie uzyskania

tego opisu:

In I rrnacja o wysokosci naeród dla wykonawców. którzy podczas dialogu konkurei]cyjneo J)Ize(lstltWi li
https://hzpuzpgoy.pI/ZP400Pndg!adopubikowaneqoaspx?id=8d1c6680-d5h9-4c44-929d-775c715bf80b
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IiiIp” /fljtp.utp.goy.pIItP400PodIIIdOpubfikowanofo.łIHpx?Id.6d1c86HO.d6b9-4lc44.U2IId-776cT15bWOb

1011.2(120

UZWUJ/Ullia 5iZiflOWii}Le

podstay (tU skŁitlaiiia ulen, jeżeli

zamtixyiuj4ey

ptZeWi(ttije

nugnotły

Wtepny larl 01]0g1111fl pos(powaI1ia:

Pudu I (lialogu nn etapy w celu ograniczeni

Należ)” podać in ol-IrUicje

I1l leniał ciapów

liczby rozw azań

(IW low

Iii lorrnnicje dodał ko\k C

l\.3.3) liiforiiieje na leniał l);łItIieIsw) iIii1OWflC%jiIet()
[lenlent\

01,1511 pzalinoiii zalnowienia deflniujace

suinimalne

UyniaLałIia.

którym muszi? odpowiadać

sz sikie ort\

Podział i ic2Ocacj i na etapy w cLiLi

OflhllICZCiilU

I icib okrt po(IIC3ijtcyeh 11Cg0c11Uj01U liOPrze2”

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych U spccylikaeji istotnych warunków zainowieiiia:

In oriluicje doditkt)we:

I\A) Licytacja elektroniczna
Adres

strony iillernetU\yc; na ki orcj hedzic prow adzona licytacja elcktronczna:
.

Adies stron) liii cinetowej. lin ktorej jest tlosWpiiy Opi5 przedmiotu LlIiiOWicflhl W licyuirj i elektrotucznej
\Vyiiaiania dołyezaee rejestniuji i dcntyźikacji

wymłania iecniczne Ul z;idze ń

wykonawców

w

licytacji elekuoniczicj.

w

tym

iluorlnatycziiyel):

Sposób poslcpowa:iia w toku licytacji cltktroiuczne:, W lym okresienic niinimalnyeh wy5okost:i
j)OSt

pil-l

fulorniacje o

liczbie eLipow licytacji cIekli niemej I czasie ich trwania:

(zus (rwaitia:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych posL)pień, zostall4 zakwalitkowani do nast%pllego etapu:
Teniiin skladanta wniosków o dopuszczenie (10 udziału w licyuicj i elektronicznej:
Data: godzina:
Termtn otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkniĘcia licytacji elektronicznej:

hups://bzp.uzp.goy.pl/ZP400Podglad0publrkowanego.aspx?id=Sdl c8680-d5b9-4c44-929d-775c715b180b
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hIIpiIMJzp,uzp,goy,pVZP400PodgIEdOpubIlkowancqo.nqpx?Id.8d1cBO80•d5I”91c44 020cl llGcllGbISOb

Istotne dla stroii
/ainnwieiuu

które /tistaiia

Ifl)staiIoWicnIa,

publicznego albo

WpIo\\ad/.oilc

ogoliii” wartiiiki tInliflyy_

albo

do treci zawieranej

umowy

w spiawic

W/t)! Liiflt)wy:

\\ ynuiwm hi dotyc,ace zabezpieczenia tialez te o wykonania umo\% y

In f wrn a ej e dod al k

flY e:

IY.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postimiowień

zawartej

pod stawie której d okona no wy boru wy konaw cy:

urnowy w stosunku do treści Ofert3 na

k

Na leży wskazać zakres. charakter zm tan oraz wiiii ok wprowadzeniu zm lun
Dopuszczalne zmiww umow zostały okreslomie we wzorze umowy.
I%.b) INFORMAC,IE ADMINISTR\(YIN[

I \.ó. I ) Sposób tidostepniani;i

Środki slużjce

informacji

o charakterze

poufniym Ut

Ii c/m ic

:y):

ochronie in h)rrnacji o charakterze j)OufflyIH

I Y.6.2) I”errnin sk lada ula ofert lub wniosków o dopuszczenie (10 iidzi;ilii w postępowaniu:
Data: 2020—l I —20, godziwi: 10:00.
Skrocenie terminu skiadania wnioskow, ze wzejedu na pilna potrzebe LldztcIcili:L z:iinóweiiw (przetarg
nieograniczony, piyctin orilniczoily negocjaule

Z ogloszcnicrn):

N e
Wkuzać pt wody:

.Jezyk lub juzyki.

W

j :ik ich

1111

hyt sporz:idzti ic

ok ty

1 iiI,

W1 lioski I I

dopuSzcze ue dii udzri! ia

w

jiUSILDOWJIHU

Jciyk polski
1V6.3) Termin zwi;!tlnia ofertą: do: ok es n dniach: 10 (od ostatecznego

terminu

skhtdania otcrt

IY.6.4) Przewiduje się unieważnieHie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które mialy być przeznaczone na sfinansowanie calości lub części
zamówienia: Nie
Iy.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
-

htips:I1bzpuzp.gotpl(ZP400Podgad0pubhkowanaoaspx?d=Bd1c86BOĆ5b9-4c44-929d-775c715bfSOb
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