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)głoszen ie nr 569009N—20 I 9 z dnia 20 I 9—07—04 r.

Insfltii L Wiókiennictwa : Przy rzod (10 W3ZIiCZ2I1I2 oporu cieplilew) i oporu pary” wodnej wyrobw”

wiokienniczyclu wg wynuagań normy I”N—[N ISO 11092:2014—11

ouŁoszl:NIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środkow Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą uI)iegać się wylącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

dzialalnosć, łub dziulalność icłi wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących ezloiukami grup społecznie

ma rginałizowanycłi

Nic

\alcży podać minimalny procemltow\ w.kunik zatrudnienia osob nalezacych dc) jednej lUb Wlecej

ktLteĘorii. o których nuna . art. 22 ust. 2 ustawy Pip, nie mniejszy niż 30%. osób zatrudnionych przez

zak lady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centrałny zamawiający

Nie

ł”ostępowan ie przcłrolyadza 1)Od miot, którem ti za III aw iajqcy powierzyi/powierzyłi

przeprcnyadz.en ic 1stęo1;I mula

\ je

Informacje na temat podmiotu któremu mi zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

z Ib D3W.101ą 1101
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I)OStQI)Oi1IIi LI:

Postępon;iine jest prze)r)wa(izaI1e wsI)oIaie I)LC1 z;IIlla%yiajacycII

Nic

.Iezcli tak. należy wymiemć zamawutjacy ch. którzy wspolnie przeprowadraa postcpow anie oraz

podać :tcliesy ich siedzi Li. krajowe numery cletity ikacyjne oraz osoby do kontak(ów wraz z danymi

do kont aktów:

Postępowanie jest przeprowa(Izanc wspólnie z niiiiawiajeymi Z innych pasiw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania posIyPolyaiIia wspólnie i zaniawiajcynhi Z iiinych państw

członkowskich Unii Europejskiej — majtee zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Wiókiennictwa, krajowy numer ulcntyhkacyjny 00005023)00000,

ni. Brzezińska 5/15 „ 92-103 Lódż, woj. łódzkie, państwo Polska, (cl. +48426163103, e-maił

mpiotwwska(jiiu.lodz.pl. ltks —48426792638.

Adres strony IIItCIJIC1OWj (URŁ): Wt4 WJWJ(RIz.

Adres pmhlu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzykać dostep do narzedzi i unudzeń Job żorniatow

plikó\\ które nie sa oółnie doswpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (prosz okreslic):

lnslytut Iśadwezy

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (leżeli dotpczj):

Podział ohowiazków rnidzy zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

poskpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiajucymi /

innych pańa\\ cllOIIko\\Skich ni J uropcishct (któr\ / zalmlwlaiucycli jeL odnow iedzialny za

przeprowadzeii e poswpo\\ an. czy i \\ jak im zakresie za przeprowadzenie pos!epo an H

odpoą iadaja pozostai zaii iaw iajuc . czy zamów cn je bydj ic udzielane piez każdeto z

2 z 16 O1.O71OI, 12i)(
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ZiIa\yiajic\”cI1 ji]dY\yiLlUiIfljC. CZ ZuI11o\VICHIC zostiiuc tidzielonu w flUCnIti i Wł CZCUZ

pozotilych /amu\\iuj:lcyCh):

1.4) KOMUNIKACJA:

N ieograii iezoiiy, pelity i bezpośred Iii dostep (10 (IOLLI iiieii tów Z postepow;in ia można uzyskać

pod adresem (URL)

TLIk

\y\yW.iW.l0(łZ.I)

Adres stroiiy internetowej, na której zanhieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.iw.Iodz.pl

Dostęp dn dokumentów z potcpowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adreseni

Oferty lub wnioski o dopuszczenie (10 udziału iy postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nw

adrcs

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wiiiosków o (Iopuszczenw (10 udzialu w postępoiyaniu

w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

\Yyinagane jest pri.tslanie ofert łub %YIłi(,%kOW O (l0I)US/CZeIlie (II) udziału W l)o5ItIflfl%JHiU W

inny sposol):

„flik

3 Z 1(1 01.07.201 ()„ 2:0(
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huty sposób:

Pisemnie. z”odnie z iozdziulem X. S I \\ L

Adres:

Sieć I cza Lukasiewicz— lnsiy[ut Wlókiennieh\ a. ul. I rzezińska .5! 5. 92—l 03 Łódź

l(o Ifl lilii Laej a elekt roit ICZ 112 wy ni aga 1(0 rzys tan 12 Z na rzę(Izi I u rz: J ZC liii) fo rui a tów plików,

które ti je ogólnie dostępne

Nieograniczony. pełny, bezpośredni i bezpłatny dostep (to tych narzedzi moma uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I”riyrzad dn wy/naczania oporu cieplnego

i oporu pary wodnej wyrobów włókienniczych wg wymagań normy PN—LN ISO li 092:2014—II

Numer referencyjny: KU/LP-236-19/UJ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia I)rzcProwt(lzoI1o dialog techniczny

N je

1L2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwości skiadania ofert częściowych

7tliiO\yietIie podzielone jest nn Cicści

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można skhtdać w odniesieniu

(ID:

Zamawiaj ae” zastrzega sobie prawa do uI(IZielen ia Licznie następujących części lub gruI) częci:

\Iaksyrn nIna liczba cześci zamów len in. na które iii ok zostać udzielone zaniów ieuie jednemu

wy konawcy:

1 z I
O1O1OI 1:O(
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11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia flik/kość. tzkn”s, „0±0/ / //osc c(ostoii ząs/zig (izb tu bÓr

hz,c/owhztzydi (ii/J ()kIVŚk,IW ;apohtebo;i”cuziiz I WI”IHUĘUJJ ) a w przypadku part iierstwa

in nowacyj Itego — określenie za l)OtrZeboWafl hi na iii nowacyj ny prod U ktq ulii ę łub roboty

1) udowlane: Przedni lotem zznnowien hi jLst Przyrząd do wyznaczali w oporu cieplnego i oporu parY

wodnej wyrobów wlókienniczych wg wymagań normy PN—hN I S() II 092:2014—J J spelniajauy

parametry techniczne określone w zahiczniku nr I A do SIWZ. Przyrząd zwany pocącą się

zaizolowaną cieplnie płyta i wyskpujacy pod oryginalna nazwą Sweating guarded hotplate

przeznaczony jest wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej wyrobów %ylÓk ienniczych

zgodnie z mewda badania opisani! w normie PN—I N ISO II 092:20 14—II ..Tekstylia — Wyznaczanie

wiaśeLwości Iizjologicznycli — I”orniar oporu cieplnego i oporu pary wodnej w warunkach stanu

ustalonego ( metoda pocacej sic zaizolowanej ciepnie plyty)”. Konsirukcja przyrzadu powinna

umoltliwiać umieszczenie przyrządu w komorze klimatycznej o przestrzeni roboczej: szerokość — 120

cni x glebokość 65 cm > wysokość 120 cm. w kór zaopatrzone jest Laborakrium IW.

Rozwiazanie konstrukcyjne płyt pomiarowych do pomiaru oporu pan wodnej i oporu ciepla

1111V speiiiiac wyma1ania opisane w normie PN—l . ISO 11092:2014j i spełnienie mwań

inna być zadeklarowane przez dostawce przyrzadu, Ponadto konstrukcja przyrządu pow inni

zape niać: — kontrolowany przeplyw strumienia powietrza nad plytu pomiarową. — poiii kiry dla

pn”)bek O zróżn kowanej grubośc lączn je z maksymalna grubościa I 00 111111, — elektron leziw i

manualne ustawienie wysokości płyty niezhedne dla dokladnego ustawienia parametrów testu.

Oprogramowanie mnonitorujacc przebieg pomiaru powinno: — posiadac moduiy dla procedur

w\znaczania Kcl ( opór cieplny) i Ret ( opor pary wodnej). — umozliwiac aut matyczne zadawanie

warunków klimatycznych (temperatura i pndkość przeplywu liowieirza) i monitorowanie podczas

pm kiru, — monitorowanie wartości parametrów Rct I Ret podczas ponuaru ( przebieg wartości w

posLici zmian W czasie wykonywania pomiaru — np. monitorowanie na wykresie). — zbieranie danych

L pOi)iktro\\. \\ykonanie zadanych obliczcn I ich archiwizacje. Dopuzczu SiC urz;idzenia rm\noważnc

rozumiane jako u zadzen ia \\ konane orzez dowoln\ ch piod ucemltcn\ I”” zachowa nin ident\ czaych

lub lepszych ptininlet(y technicznych i nalorów użytkowych. Zaniawiajacy \%yniaga aby

5 z to ()4O”10 tĘ I 2:O(
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\\:\koIil\\c!l zlI]e\ynhl SCl\yIS techiiiczny. i\\UfllflCe oniz wiiZ z urz:idzeniwii dosLiiezyl

dokuInentLte!t. ieehniczrui. \\„Ykli\yca zoI1o\yiuzliiy ist do przeszkoleniu prucowników

Zuniawiujucego.

11.5) Glówny kod (TV: 3000000-5

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli Eczmulriczjun” podaje II2/orflJacyt o iiwioyci

ZUIJIOW/Ć nici):

Wartość bez VAT:

\ya lu u”:

(u” pr:ypaclku zu;;óiy rcu,uni”yc”h lub dy;u!I!;u:negc) systemu :akzqniii s:cwuukouc, calAoiyilću

nzak%i”nuzbza nur/ość ii całym oknsh obowiu:yu”uniu unzoiiy rwmnycj lub dynafiuculcĘo sysh mu

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub iy

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pip: Nie

Okreieiiie przedni lotu. welkośui lub zukreu or:i arunkó na akieli zosLti)u udzielone

ywnówiciihi o któi”ch mowa w ai 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 u. 6 pkr 3 ustawy Pip:

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

umowa ramowa lub okres, na który zosial ustanowiony dynamiczny system zakupów:

ni ies uc ich: lub dniach:

lub

(lata rozpoczęcia: liii? zakończenia 2019—II—15

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFOR”łACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

6 z 6
040710 l. I 2:0(
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EKONOMICZNYM1 FINANSOWYM I TECIINICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia (10 I)r(fl%I(lzen ia okreśk)Ilej dzialalności Zawo(Iowej, O

ile wynika to z odrębiiycii i)r/eisć,w

Okresienie waruiików : Zainawhtjauy nie sUflyii Warunku w tym zakresie

In form I ej e d „dat kowe

111.1.2) Sytuacja finansowa liii) ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia waru ku w tym zakresie

Inlbrmacje dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawo(lowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spelniony jeżeli wykonawca wykaże. ze w

okresie osut(nich trzech lat przed uplywern (erminu skiadania ofert, a jeśli okres prowadzenia

dziakilności jest krótszy— w tym okresie. wykonal należycie co najn1niej jedna dostawe Puyrzadu

dc) wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej wyrohow wlókienniczych o wartości co

najmniej 200 000.00 A brutto.

Zamawiajucy wyimwa od \yykonawcó wskazania w olercie lub we wniosku o doptiszczenie do

udzialu w poskpowaniu imion i nazwisk osob wykonu jacyeh cz\ nności przy realizacji

zamówienni wraz z iniórmacja o kwali Ilkacjach zawodowych lub dowiadezen iti tych osób: Nie

In Lbrnuieje clodat kowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

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

Pzp Nie Zanla%% iajacy pizewicluje nas(epu juce ftkuIuitywne podsa%%y wykluc,enia:

7 z 1(1 04.O7JOIQ, i2:O(
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111.3) WYKAZ ()S%\ IAI)CZEŃ SKŁADANYCh PRZEZ WYKONAWCĘ W CELt

WSTĘPNEGO POTW IERDZENIA. ŻE NIE P0DLE(;A ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEINlA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Ośw iidczcii ic O niepod!can iti wy kluczen iti oraz speln ian in wa nin ków II(Izia III W

postępowa Iii U

Tak

Oświadczenie o spelnianin kryteriów selekcji

Nic

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOUCZNOŃCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USE4WY PZP:

• Odpisz właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczej,

jeżeli odrebne przepisy wymuajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podsiuw do \ykluczcnia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt I ustawy PZP. 2. Je,eli wykonawca ma

siedzihe lub miejsce zziiiiieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. zamiast

dokumentu, o którym mowa w pkt I sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

który ni ma siedzihe lub miejsce zamieszkania, potwieidnuce odpowiednio. ze: I ) nie ot\\ ario

jeŁa) Iikw idac1i ani nic (iHoszono upad[osc. wystawiony nie wezesniej 111/ 6 miesmec) przed

uplywcm terminu skladania olerL Jeżeli W kraju niiejsca zamieszkania osoby lub krau. w

którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sic dokumentów. o których

mo\\ a ponyzeg z;istepujc sc je dokuniemiteni zawieraae in odpowiednio oświadczenie

wykonawcy. ze wskazaniem osoby atbo osoh uprawnionych do jego reprezentacji. lub

oświadczenie osohy której dokument mial doyc7yć zlozomie przed notariuszem lub przed

organem sadowym. administnmcyjmiym albo organem samomz4du zawodowego lub .ospodarczego

wlaśeiwym ze wygledu na smedzibe lub miejsce zamieszkania w konawey lub miejsce

nim eszkania tej osok. Term in okreslon\ pow \„cj stosuje sic. . Dokumentów dnt\ ezLW\ Ci)

podia iotti trzeciego, w celu w ykazanii bra ku kin iemiia \4 ibec niego podstaw wykluczenia (Ha!,

el mi ienia, w zakresie. w jakim wy komiwca powoltije sic na jego zasoby, w arunków udzialu w

8 z I (
04.07.20 tO, 1 lOt
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postcJoyuii LI czuli wykonawca po ca n:i zasobach podmiotu trzec ego

111.5) W YKAZ oŚwIADCZEŃ LUB DOKUMEN TÓ\% SKŁADANYCh PRZEZ

WYKONAWCĘ W I”OSTĘPOWkNIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACE(;0 W CELU

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

USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU;

Wykaz dosti%. a w przypadku Ś\\ iadczeń okrcsowxch lub eiagiych nnyniez wykonywanch. W

okresie ostatnich 3 hit przed upły% cm tel111 mu sk Iadaii ia olerL a jezel i okres prowadzenia

działalności jest krótszy — w tym okresie, wrazi podaniem ich wartosci. przedmiotu. dat

wykonania i podmiotów, na i”zeci. których dostawy iosialy wykonane. oraz załączeniem dowodow

określacych czy te dostawy zostały wykonane lub sa wykonywane należycie, sporzdzonego

zgodnie z z.alacznikiein nr 5 do SIWZ. Dowodami potwierdzajacymi czy dostawy zostały

wykonane należycie sa: — rePrencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot. na rzecz

którego dostawy byly wykonywane. a w przypadku świadczeń okresowych lub ciqglych sa

wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charaklerie Wykonawca nie jest w

staniu uzyskać tych dokumentów. Wykonawca skiada oświadczenie. W przypadku swiadcicń

okresowych lub ciaglych nadal wykonywanych rehrencje hadź inne dokumenty polwicrdzajuce

ich nalezyte wykonywanie powinny być wydane nie \cześnieJ niż3 miesiace przed upływem

te mil nu sk lada ni a o Ićrt.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚW1ADCZE UB DOKUMENTÓW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOW4NIL NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2

USTAWY WP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYNIIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

Okna in Lisi zawierać iuiskpujace oświadczenia i dokumenty: I ) wy peli itony lonnularz Ofertowy

sporządzony z wykorzystaniem wioru stallowiucego Zalacznik nr I do SIWZ: 2) owiadczcnie O

NcłniLh1i0 warnnkow udzialu U postepowaniu — Z:iłacznik nr 2:3) uswiadcienie o braku oCsiaU

(to w\ kl Liczenia Zalaci.n i k nr 3: 4) pelnomocn ictwo cło eprezentow ania wykonawcy. o ile o Ićrte

składu pełiomocuk: 5) zobowiazunie podiuiotti tizeciciJo jeżeli wylwii:twea polet iiu zasobach

t) z 1(1 04.07.2019, I 2:0(
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lub sytLlacj i jotu rzec ieo

SEkCJA IV: PROCEDURA

I\I) OPIS

I \ 1.1) Tryl) II(IZieIeIIia ZaIlló%yieIIia : Pizetirtz 111Cl )grJIHeZOIlY

I\”I.2) Z ni;inhijci” ż:!da l%IIiCSiCI)i natliiim:

Nie

In Ibm leja na I urna t wad i urn

Iy.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać in lhrmacje nn temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) W”y”maa się zlożenia ofert w postaci kalalogów elektronicznych lub dolączenia (10 ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszuia sie złożenie olbi w postaci kataloón elektronicznych lub doLiczenia do olir(

kataloijów eleklrojijezllyeh:

Nie

In Ibmni cj e dcxlii L owe:

IVI.5.) \%„ynlalĘa sic złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszuza sic złożenie okrty wariantowej

Nie

Złożenie oferty Wlrianio\% ej doptu.zcza sic tlko z jedrIOcZeSn\ 11 ŹIOżCilieI)1 o trt zasadniczej

IV.1.6) Przewid3wana liczba wykoIIa%ców, którz3 zostain1 zaproszeni do udziału w

postępo%yalIiU

(jntciun ()Tćl/I CO,, lit !OŁ JITLJ( ()th) ct;1/t Ul. (/klh)” kOIIA IlJyIItUjifl- jkI/JlI(15/ll( I//7/)f) 1111(171W)

IQ z t6 04072019 12:0(
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L leziw wykonawców

I”I7ewRlywalla miniirialna liczba \yykonaweow

M iksyinai na liczba wykonaweow

kryteria selekcji wykonawcó\:

I V. 1.7) In formaej e na temat umowy ramowej liii) dyna iiiieziico systeniu zakupów:

l 1111fl\ LI ramowa liedzie znw;krtw

(„7v przewiduje sic oniniczenie liczby uczestników UlOOWY ramowcj

PrzewdzlalMI maksymalna liczba uczestników umowy nimowcj:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której hcda zamieszczone dodatkowe mlormacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupów:

In Ioirn lej L (lud ni kowc

\\ ramach 111110w) rumowej dynamiczneyo sy(eI1]u zakupów clopuszcza sic ziożenie ulen %\

lomne katalogów elektronicznych:

Przewiduje k pobranie ze zlożonych katalogów elektronicznych iniorinaej i potrzebnych do

sporzadi.en ki olbrt w ninach umowy ramoweji”dynainicznego systemu zakupów:

B. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przenidziane jest przupronadzenie aukcji ekktronicziiuj (/n:rIun iżh a;uni(:ona /flT[t/I)

OflUhtc:flhl JhĘk/cUjc (kIC )XeJli(”flZ ) N. ie

Li z 1(” O.O7.2O1),
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a lez\ podic adres strony i ulen ietowe1 na ktorej tu keja hedzie prow adzolia

Na leż3” wskazać elemeii ty, któr3”cli wartości l)ądq przediii intern 211 l(tj I ClCktfl)fl leniej

Przew id uje sic ogni ti iezen hi co (In przedstawionych na rtości, wyii I kaj ace z opisu przedin jot u

zamówienia:

Należy podać. które informacje zostana udOstCplliOne wykonawcom kk” trakcie aukcj elektronicznej

oraz jaki bedzie łermin ich udosicpnienw:

Inkwniacje dotyczace przehieuu aukcji elektronicznej:

Juki jest przewidziany sposob poskpowania W toku aukcji elektronicznej i jakie hed:i warunki, na

jakich wykonawcy będa mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

lnlbrmaeje dotyczace wykorzyLyw:tneo sprzetu elektroiiic,nctio. IOz\% luzami specyfikacji

technicznych kk” zakresie polaczeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonakkców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas tnyanai:

Czy wykonawc\, którzy nic zlozyli nowych pt stmpicń, zostana !ak%; ali likowani do naskpneo

ciapu:

Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

1V2) KRYTERIA OCENI” OFERT

IVL1) Kryteria oceny ofert:

Iy.2.2) Kryteria

jtnaenic

cena 60 WG

„( iuaramicjm I 0,00

Serwis 5,00

Termin realizacji zamówienhjl5.0()
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której niowa wart. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieOgflhIliCZOfly)

Nie

1V3) Negocjacje z ogloszenicm, (lialog konkurencyjny. partnerstwo innowacyjne

Iy.3. 1) Informacje 112 temat IłCOCjaCj I i ()glOSZell iQfll

Minimalne wymauania, które musza spelniać wszystkie oFerty:

Pr,ewidzlane jest nistrzeżenie prawa do udzieknia iamówieiiia na podstawie ofert wstepnycb bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia iiczby ofert:

Należy podać in Formacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb% etapów):

Infomuicje dodatkowe

Iy.3.2) informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i yniaetń zamawiajzcego lub in (brniaca o sposobie uzyskania tego opisu:

In Formacja o wysokoei naród dla wykonawcó% ktouy podczas dialoti konkurcncyjiieeo

przedstawi li roz\% azan ia stanowiace pod.tawe do sk ladan ja oleri, jeżel zamawiajzicy przew duje

nagrody:

\\ stepny harmonoiir:im postepowania:

Podzia! dialogu na etapy w celu ognuiiczciua liczby rozwiazań:

Na leży podać n Iorni acje na temat etapów dla L gu

I ti imace ([udLit L o\Ye

z tw.O72ol t2:O(
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1V3.3) Iii[ormacje na temat partnerstwa innowacyjnego

I lenienty opisu przedni i otti zaiflowien hi defi n tlące ii iii maliie wyniagani w ktoryni muszą

odpow”,adae \\sZ\ slkw olcity:

Podział negocaic na etapy t celu ograniczeniu liczby” ofert podlegajacych neocacjoiii poprzez

zasiosowanie kr\tcriów oceny nieM wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

In lbrmacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostepny opis przedmiotu zarnowlenia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urzadzeńinlbrmatycinych:

Sposób postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tytli określenie minimalnych wysokości

postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i c/isie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy którzy nie złoży li nowych postąpień, /Ą)statla zakwa li likowani do następnego etapu:

Termin składania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Tennin otwarcia licytacji elektronicznej:

Tennin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne ella stron pO5ttm) i cn id, ktorc zostana wpn)watlzolie do treści zaw icianej U mo\% \\ sprawie

LUn inwici ui pub! iczneu.o. albo gol ue wanunk unii )U y. albo \\:zór ni nowy:

14,” Ib (Ntr10t 12:01
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Wymaaan iti dotyczaee ; ibezpi eczen iti naIe2yteo wykonania umowy

li lorin acj e dodatkowe:

Iy.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy ii stosunku (10 treści oferty, na

podstawie której dokonaiio wyboru wykonawcy: Tak

\tileyy \yskti7ic zakres. elianikier zmian oraz warunki wprowadzenia zujiun:

Dopuszczalne zmiany ztn4arlej umowy zostały określone we wzorlL” umowy zaItcznik nr 6 do siwi

Iy.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.I) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym UczciJ ciofli:y):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iy.6.2) Termin skiadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu;

Data: 201 9—07—15, godzina: 10:00,

Skrócenie lermijiu skladanhi wniosków, ze wzgledu na pilna poirzehe udzielenia ZtIlTiOWiellia

(pi-zeLir nieo1rziniczony. przeiarŁL oeninic,ony. neiiocjacje Z oalosyeniem ):

Nic

\Yskazzić powody:

Jczyk łub Jci\ ki. w jakich mow być .%pnr/tId2”anc oIrLy lub nioski o dopuszczenie do udzialu w

fiOstcjio\\ an u

Jęzk polski

IVk.3) Termin związania ofertą: do: okres w dwach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania oiert)

Iy.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, IV przypadku

nietrzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (iraz niepo(Ilegających

zwrotowi środkow z pomoc udzielonej przez pańsiwa czionkow skie Europejskie

Porozumienia o Wolnym Handlu (FETA), które miab być przcznacione na slinaiisowanie

całości lub części zamówienia: Nic

„ O4(Y71O°. 2:O(
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I %6.5) I”rze%yidtIje się un iew ażii ku je j)ostcpowa Ii O Ii (IzicIcil le za iiiówieii hi. jeżeli Środ ki

%Iużl!ce Nfi na nsowa Ii iii zamowień n;i I)a(ła Ii ja na n kowe liii) I)fliCC rozwojowe. które za maw iajqcy

Z2 liii C1Z2 P Ifl7li a czyć Ha S liii aiisow a ii je ca lości liii) części za iii ów ic n ja, uje zostały iii u

przyzn;ine N IL

Iy.bk) Inforniacj e (Io(I;Itkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

1(1 z 16 04.0720 (J. 2:0(


