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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis;

SekcjąLlnstytucjazarnąwiającą

li) Nazwa i adresy

Instytut Włókiennictwa

ul. Brzezińska 5/15

l.ódz

92-103

Polska

Tul.: +48 426163103

F-mail: zamowieniaGi)iw.lodz.pl

Faks: +48 426792638

Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: wwn.iwiodz.pl

12) Informacja o zamówieniu wspólnym

1.3) komunikacja

Nieograniczony, pelny i bizposredni dostęp do dokumenlow zamówienia mozna uzyskać bezpłatnie pod

adresem: .iwJodz.pl

Więcej informacji mozna uzyskać pod adresem podanym PQ”ZCi

Oferty lub wnioski o (lopuszczonie do udziału w postepowaniu należy przesyłać na adres podany poy”zej

1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: instytut badawczy

.5) Główny przedmiot działalności

Inna działainosć: prace badawcze, rozwojowe i wdrozeniowe

Sekcja II: Przedmiot

III) Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1) Nazwa:

Srodek wiążący- wodna dyspersja pobmeru ostrów kwasu akrylowego

Numer referencyjny: Kr/ZP-236-28/18

11.1.2) Główny kod CPy

24323320

11.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

1.1.4) Krótki opis:

Srodek wiążacy—wodna dyspersja puli mew estrćw kwasu akrylowego — wodny roztwor zywiry akrylowej o

parametrach:

- gestosć (200C) 1.04108 g/cm3

- lepkosc (230C) 15-35mPa .

- zawaflośc substancji stałej ca. 48-521Yu
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- pH 30-5,0

- llosć: 80000 kg;

Do ktzdej dostawy oiilozy dohtczyć swiadectwo jakosci/atest lob dokument potwierdzający posiadanie Systemu

;apLwnit!niii Jakosci

Wraz oferta Wykonawcy są zobowiązani cIostrczyc na swój koszt co namnieI 100 kg oferowanego srodka

wi tzu:e to w celu dokonan próby technoloqiczne. Co [Xlzwofl na stwierdzenie zgodnosci wyrobu findnego z

t”rnortami Z milwljąc po, określenia ceny efoktywn eclnostknwej srodka wazacego oraz ocenę zgodnosci

zaoferowanego produktu t charakterystyką przedmiotu zamowienia.

Mksce dostarczenia srodka wiażącego przeznaczonego na próby: 02-103 Łódź, ul. Brzezińska 113

11.15) Szacunkowa całkowita wartość

11.16) Informacje o częściach

To zamowienie podzielone jest na części: nie

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

11.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

11.2.4) Opis zamówienia:

Środek wiążący-wodna dyspersja polimeru estrow kwasu akrylowego — wodny roziwor zicy akrylowej o

parametrach:

- qęstosc (200C) 104-1,08 (j/cm3

- lepkość (230C) 15-35rnPa. s

- zawartosć substancji stałej ca. 48-52%

- pH 3,0-5.0

- llośc: BO 000 kg

Do kazdej dosta” nalezy dołaczyc swiadectwo jakosci/atest lub dokument poiwierdzajacy posiadanie Systemu

Zapewnienia Jakości

Wraz z ofertą Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć na swoj koszt co najmniej 100 kg oferowanego srodka

wiążącego w celu dokonania prohy technologicznej, co pozwoli na stwierdzenie zgodności wyrobu linalnego z

wymogami Zamawiającego, określenia ceny efektywnej jednostkowej środka wiązącego oraz ocenę zgodności

zaoferowanego produklo Z charakterystyką przedmiotu zamówienia.

Miejsce tiostarczenia środka wiążącego przeznaczonego na próby: 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 1/3

W przypadku, gdy produkt na dokonanie prób nie zostanie dostarczony lub wynik przeprowadzonych prób

technologicznych nie potwierdzi, że oferowany prorlukt spełnia . wymagania Zamawiającego oferta

Wykonawcy zostanie odrzucona.

Wyrób ftnalny jest włókniną produkowaną w Instytucie Włókiennictwa według własnej techinologii, powstałą

poprzez napawanie wiokniny wytwarzanej metodą igłowania wodnego (wytrzymalosc na ozciąganie - kierunek

wzdłuzny wynosi: :„ BO N/Scm wg PN-EN29073-3:1994) mieszaniną wodnej dyspersji sadzy i srodka wiązącego

wodnej dyspersji polimeru estrów kwasu akrylowego. Zamawający wyn:aga, zeby wyrob finalny powstały

w oparciu o oferowany srodek wiązący spehał parametry 1akościowe gotowego wyrobu — wytrzymałości

wzdłuznej na zerwanie (t. 160 N/5 cni wg PN-EN 29073-3:1994)
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Zamawiający po przeprowadzeniu prób technologicznych okresu ilość środka WiąLĄCe(jO - wodnej dyspersji

polimeru ostrów kwasu akrylowego naniesionej na 1 rn2 włokniny niezbędnej do tego, aby kompozyt

włókninowy produkowany w Instytucie Wiókienniciwa wedłUg własnej technologii, spełnił parametr jakosciowy

gotowego wyrobu — wytrzymałosci wRlłuzniij na zerwanie.

Nastopnie ustah ceno efektywną jednostkową jako iloczyn masy środka wiąząr.ec 10 — wticinoj dyspersji polimerii

estrw kwasu akrylowego naniesionej na 1m2 włókniny i ceny 1 kg środka wiazacoijn.

125) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia: wszystkie kryteria są wymieniane tylko w dokumentacji

zamowienia

11.26) Szacunkowa wartość

11.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantriwych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

11.212) Informacje na temat katalogów elektronicznych

1.2.13) informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków Unii Europejskiej. nie

11.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja Hi: lĄformacjeocharakterzĘ prawnym, ekonomicznym JinansqymitechPicznym

111.1) Warunki udziału

111.1-1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

L Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udiału w postępowaniu dotyczące.

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okreslonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnychprzepisów:

Zamawiaacy nie stawia warunku w tym zakresie

h) sytuacji ekonomcznej lub tinansoweu:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

r:) zdolności technicLnej lut) zawodowej:

Wykonawca spelnt warunek jeżeli wykaze: zew okresie ostamich trzech lat przed uplyem terminu składania

oteri a jeli okres prowadzenia działalnosci jest krotszy- w tym okresie, wykonał (a w przypadku swiadczen

okmsoy”ch lub cągłych rowniez wykonanych) nalezycie co najmniej 1 dostawę środka wiazacego n wartosci

co najmniej 300 000 zł brutto.
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2. Zamawiający może, na kazdym etapie postępowania, uznac, ze Wykonawca nie posiada
wymaqanyclizdolności, jeżeli zwingazowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsięwzięciagospodarcze Wykonawcy muzo mieć neqatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca muzo w cełu potwierdzenia spełniania warunków, u których mowa w pkt 1. 2) lit. c, w

stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, łub jego części, polegać na

zdołnościachtechnicznych lub zawodowych łub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiulow

niezalotnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający przewiduje wykłuczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt B ustawy Pzp.

Ił. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
orazbrak podstaw „kluczenia.

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
formiejednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego według wzoru

standardowegoformularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej, w zakresie

wskazanym w SIWZ.lnformacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że

wykonawca nie podlegawykiuczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Instrukcja wypełniania

dokumentu znajduje się nastronie hitps://w.uzp.goy.pł/_dataIassets/pdfjile/O015/32415/Jednolity-

Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pd. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne

pod adresem: [ittps:/iec.europa.eu/qrowth/toolsdałabases/espd/filter?Ianq=pI

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy zwykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianiewarunków udziału

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kazdy z wykonawcójkazuje spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazaniabraku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu skłatla JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec

nichpodstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału

wpostępowaniu składa JEDZ dla każdego z tych podmotów oraz zobowiazanie podmiotu trzeciego —jeżeli

polegana jego zasobach lub sytuacji.

Szczegółowe informacje na temat JEDZ zawarte są W SIWZ

Ił 1.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oterta została najwyżej

oceniona,do złoz enia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

następującychoświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego ejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

zoplacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert luhinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub rozłożenie na raty zaległych płatności łub wstrzymanie
wcałości wykonania decyzji właściwego organu:

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
KasyPolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

niezalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne ILib zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
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nL. 3miesiące przed upływem terminu skiadania ofert lub innego dokumentu potwierdziijacego, że

Wykonawcizawwl porozumienie z wIasci”m organem w sprawie spłat tych nałeznosci wraz z ewentualnymi

odsiitkćunilub qrzywnarn „ W szczegolnosci uzyskał prewidziarie prawem zwolnico ri, odroczenie lut) rozło;iinie

na ratyziih qłycii płwnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji wiasc:wei to organu:

4) odpisu z wiiiscityego rejestru lub z Centralnej Ew dencJi i lnformaci O Działalnnśc Gospodarczej,

jezel odrębne przepisy „magaja wpisu do rejestru lub ewidcncj, w celu potwierdzenia hi aku podstaw

wykiuczeniana potlstaw:e at. 24 ust. 5 pkt 1 ustay”;

5) wykazu dostaW wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych łub ciągłych również wykonywanych.

wokresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skladania, a jcizełi okres prowadzenia działalności jest

krótszy—w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

którychdostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane

lub sąwykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych

lub cizągłychsą wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyc7yny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie

jest w stanieuzyskać tych dokumeniow — oświadczenie Wykonawcy; w przypadku swiadczeń okresowych

lub ciągłych nadalwykonywanych relerencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydaneniu wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) dokumentów dotyczących podmiotu rzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego

podstaykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunkow

udziału wpostępowaniu —jezeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego:

7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiastdokumentów, o których mowa W.

a) pkt 1) — skiada iniormację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,

innyrównowa.żny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

informacja albodokument, w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pip, wystawiony nie wcześniej

niż G miesięcyprzed upływem terminu składania ofert,

h) 2)—4) — skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— nie zalega z opłacaniem podatkow, opłat. składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zezawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych naleznośc wraz :: ewentualnymi odsetkamiluh

grzywnami, w szczegolnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

ratyzaleglych platnosci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji własciwego organu. wysławiony nie

wcześniejniż 3 miesiecy przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłosci. wystawiony nie wcześniej niz G miesięcy

przedup)ywem terminu składania olert.

Jeżeli w kraju. w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama

osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentow, o których mowa powyżej, zastępuje

się je dokumentem zawierającym orlpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osóhuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć,

złozone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lubrjospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub

miejscezamitiszkcinia tej osoby. Terminy określone powyzej stosuje się odpowiednio.
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Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu (to osoby mającej

mkjscezamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1)

składadukument, o kturym mowa w pkt 7) a w zakresie okrestonym wart. 24 ust. 1 pkt 14 I 21. Jezeli w kraju,

w ktoiymrniejsce zamieszkania mit osoba, ktomj dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów

— zastepujesio jL (lokuflientem zawieraiacym osw ądczenie tuj osoby złozonym przed notariuszem lub przed

organemsadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego własiiwym ze

wzrleduna miejsce zarnieszkank tej osoby. Termo okrestony powyżej W stosuje się odpowiednio.

8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w

art.86 ust. 3 ustawy Pzp. przekaze zamawiającemu nswiadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tejsamej grupy kapitalowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraź ze zlozeniem

oswiadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do

zaklóceniakonkurencji w postępowaniu u udzielenie zamowicnia.

111.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis krytenów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jezeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych) nalezycie co najmniej 1 dostawę środka wiążącego o wartości

co
najmniej 300 000 zł brutto.

(Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków

udziatu w postępowaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany

przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania).

111.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

111.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.?.?) Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określają istotno postanowienia umowy. Wzór umowy sianowi Zalacznik

Nr 5 do SIWZ

111.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Se kcjaly: Rącwą
Iy.1) Opis

Iy.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

Iy.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Iy.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Iy.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Iy.1.R) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

ly,2) Informacje administracyjne

Iy2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

P122) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/10/2018
Czas lokalny: 10:00
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Iy.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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

Polski

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

Oferta musi zachowiic wynosć do: 20/12/2018

Iy.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2018

Czas lokalny: 11:00
Miejsce
Instytut Włókiennictwa

ul. Orzezińska 5/15

92-103 Łódź

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

yl.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

yl.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VII) Informacje dodatkowe:
Forma prawna, jaka musi przyjąć grupa wykonawców, krórej zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się O udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu O udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu zawarcia umowy W sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo w formie pisemne) (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez

notariusza) należy dołączyć do oferty.

2. Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca zobowiazany jest wnieść wadium w wysokosci 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych)

przed upłem terminu składania ofert.

VIA) Procedury odwoławcze

yl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Pubi cznych

ul. Postepu 17 a
Warszawa
02-670

Polska

Tel.: +48 224587840

yIA.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa

Polska

Vł.4.3) Składanie odwołań

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

Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a
Warszawa



02-676

POISkd

TsI.: +48 224587840

yi.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/09/2018

R / R




