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Uduszenie nr SQO6 I 0—N—201 Q Z dnia 201 Q—0—2 r.
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t”ki cnn iczyc li

OGLOSZIENII. O LAMOWI] NII. J
- Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia j,ubl czncgo
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Linii
luropejsłdej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt wspóltinansowany w rainiteb Dzialaiiia I. .Jkdania. rozwój I komercjalizacja wiedzy””.
l(cgioinlneo Programu Województwa Łódzkiego 2014—2020. Umowa nr RILD.0I .01.00—10—
00021 7—00. „l”ytul projckw: „.Innoacyjnc Włókiennictwo 2O20”
o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których dzialałność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
czlonkami grup spolceznie marginalizowanych
Nic

NaIc2w podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnieniu osub należacych do jednej lub
icce kaegorii. O ktorych mowa W arL 22 ust. 2 ustawy l”zp. nic mniejszy iii 30%. osob

zanidnionych przez ziiklady prac) chronionej lub w ykona%\ ców albo ich jednostki (w %)

SI:Kr.IA 1: 7A\IA\\ IJ\JACY
Postępow anie przeproyadza centralny zamawiający

Postępowanie przcprowadza podmiot, którentu zamaw iający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
łnformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Jezeli tak. nalezy wymenić zamawia]acych. którzy \spoInic przeprowadzaja postepowanic oraz.
podać adresy ich siedzib, krajowe numer\ identyhkacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z
d ym i do kontaktów:

Postępowanie jest I)rzeprolyadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii ł”uropcjskiej
Nic
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
czionkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

Europejskie RzeczpospoLita uniEuroa MPrncwam Rqion,lny I, ÓflJ icyu
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p hucznych:
Informacje (10(1111 kowe:
I. I ) NAZWA I ADRES: Instytut Wlókiennic[w:i, krajowy numer identyfl kicyj ny
001) 5023flHHX)0, ul. Brzezińskll 5/15 V2— 03 Lódz. Woj. łódzkie, J)lnStWO Polska, te!.

43426163 J 1)3. e—mali mpioln)wska(l w.Iodzpi. Liks ł 4X426702638.

Adres stmn internetowej ( t J R L ) www. iw. Iodz.nI
Adres pro [ilu nabywcy:
Adres strL)I1\nnternetowej pod którym można LIZYS koć dostep do narzcdzi I ul%adzeń lub
ornlntou plikou. które nie su ogólnie llosteI)ne

I. 2) ROł)Z.tI ZAMAVI żtIĄC[(0: lun ( proszki określie ):
Instytut Badawczy
I.3)WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA jeżt”IidaIrcz,9:
Podział ohowiqzków miydzy zamawiujcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postepoW:Inia. w tym w przypadku wspólnego przeprowadzanIa postępowania Z zamawi:Ijucymi

z innych państw członkowskich Unii I Alropejskiej (który z nmawiajicyeh jest odpowiedzialny

za przeprowadzenie postLpowania. czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie poslypowuniu

odpowiadaja pozostali zon1LWiaIaey. CZ zamowienie bedzie udzielane przez każdego z

zamawiauicych indywitltlalnie czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostał yeh zLmawiajacyeh ):

(.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www. iw. I odz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia
Tak
WW\\ .iwlodz.pI

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony — 1% łęcej informacji można

uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

I)opuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:
Nie
hiny sposób:

Wymaane jest przesianie ofert łub wniosków o dopuszczenie (10 udziału w postępowaniu

iy inny sposób:

fs<ie .

Rzeczpospotila
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Tak
InnY sposób:
Pisemnie, zgodnie z iozdziałeni X. SIWZ

Sieć IhIdaweza .1 K,\SIIWICZ — Instytut Włókiennictwu, ni. flrzezińska 5!) 5. 92—i 03 Łódź

Komunikacja elektroniczna wyniaga korzystaii 3 Z 113 rzę(Izi i u rz:dzeń lub b)rmatów

1)likóW”, które nie Są ()ROhiIie dostępne

Nie
N icogranic7.ony, pełny. bezpośiedn i i bezpłat flY dostep (10 tych narzędzi noźna uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIINIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; Stanowisko do badań właściwości
akustycznych wyrobów włokienniczyeli
Numer referencyjny; KU1 ZP-236-27!ł9
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
tetli n iczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na czyści:
Nic
Oferty łub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub irup
częsci:

Nlaksy maina liczba części zamow lenia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy;

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj ii/ość iloMaw, zislni,” bib
tubo; hząhni”1 mych lub określenie zapoir:eboirania / iiin;ni;z ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego — określenie zapotrzebowania na innowanjny produkt, usiugę łub roboty
budowlane: lkzcdniiotcm ;amo\uema jest dostawa stanowiska do badań włwciwości
akustycznych wyrobów wlokicnnicz\ cli. ł”odstawou e WyiiiajLiI1ia konieczne dotyczacc

stuno\\iska do badań wiasciwosci akusyciiych \\\ n)bow w”okienniczych: Dostawa obejmuje
dostarczenie I lhbrycznie nowego kompletnego stanowiska pomiarowego do wyznaczania
paranietrow akustycznych: — flzyczny współczynnik pochłaniania dzwicku. — zolitcyjnośc
akustyczna. — impcdanca akustycymu wraz ze szkoleniem z obslu i. System poi IIUfl)W\ rur

impedaneyj nyeh pozw ;iłajncy na wykonanie pomiarów zLodnie z normami I”N—EN iSO I 0534—
2:2003. ASTM Ł1050 oraz ASTM U2o1 I w zakresie częstotliwości co najmniej 50 łiz ÷ 6,4
ki Iz składajacy sk z naswpujacych elementów; — rury impedancyjne o średnicach 3Omm oraz
I DUmni, — źródło dźwięku, — wzmacniacz, — generator, — 4 mikrolóny pomiarowe z

RzeczpospoLita

________
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pr/etł\yzIUacn iaczani i I /4”” spd niające \yylnagania I kl asy dokładności, ze A qczami SM! . — 4—

katiałow \ system akwi zyc I danych. któr\ z odpowiedni tu oprogramowan win spd nia

wymagania dla miernika I klasy dokładnosci (poshidaj4c3 zatwierdzenie typu u kraju Ul :.

\yyI10SLI7A)Iiy w 4 wejscia i miarowe [INC. oraz oprogramowanie umozl !WIiIUee PiJt
zinierznflyeli wartości. — kable inikmFonowe 5M11;IINC dłuuosei co niijinniel I .Sm, — kalibrator

akusyczny I khis\ dokładiiosci I /2” z tdap[ciem U4””. — próbki kalibracyjne. — wycinaik do

probek. — kratki wspiei”ajitce dla luznycłi kłaczastych mLtenaow. — obrecze timoztiwiajace

pomi ar narani etrów akustycznych tkanin ( ric hoider — Uchu yt tło tkw ńn umozl lu iaj cy

pomiar współczynnika pochłaniania tkanin), Srednica probek. kratek. wycinajek i obreczy imisi

byc zgodI1zt ze sredn ca rur mpedancj iiyc li. Staiiow sko jiowi nno być wy posazone w stacje

i”oboczii z umai torem lub laptopa wraz z oprogramowaniem pomiarowo—anzi litycznym.

umożliwiajacym wyznaczenie parametrów akustycznych zapewniajqcyni możliwość

prezentowania zmierzonych wartości w Formie graficznej i tabelarycznej oraz eksport danych.

Dostarczona stacja robocza z monitorem lub laptop powinna spełniać m.in. poniższe wymagania:

il) Konfiguracja sprzetowa spelniajaea zalecane wym;iganiil producenta aparatury badawczej

oraz oprograinowama pomiaroweo. b) Posiadać zainstalowany system operacYjny Windows 10

64—hit lrokssional. c) Umozliwiac podlaezenie do sieci I AN/lntcrnet poprzez zlacze RJ—45

kthernct. Dopuszcza sic urzadzenia rownoważne rozumiane jako unudzenia wykonane przez

dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrow technicznych i

walorow uzytkowch. Zaiuiwiajacy wymaga aby wykonawca zapewnil serwis techniczny.

gwarancje oraz wraz z urzidzeniem dostarczy! dokumentacjc techniczna. Wykonawca

zohowiizany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiaj4ccgo.

11.5) Główny kod CPV: 38400000-Q
Dodatkowe kody CPV:

11.6) Całkowita wartość zamowicnia (/cck :anuni;ajaćI” podaje hzfb;”;;uzc/c (J 1i”t!I”IOSć”i

Ifl „H Ul)

Wartość bez VAT:
\Val W

(ii prz”padh zi ZLJUÓII” J”UI)U) y „Ii bib dp;ianz/c :izto x)”sIc”mzl :ukzipóu” — s:aez,,,kois”a ca/knuł/a

„;uiksj”,ncihza iyaiiosc 11” („(I/VII OkI”(fSżć ohniy/azyu”aiia iiIiinwy nunmi”c/ lub dylzaniic:Izć”g”o
„s zaAupón)

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

iy art. 134 ust. (t pkt 3 ustawy Ftp: Nie
określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz uarunkóu na jakich zosLma udzielone

zamówienia. o których mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy” Pip:

11.8) Okres, w którym realizowane bedzie zamówienie lub okres, na któn została zaw arta

umowa ramowa lub okres, mi który został ustanowiony dynamiczny system zakupów;

miesi acach : 2 lub dniach
lub
data rozpoczęcia: bib zakończenia:

11.9) Informacje dodatkowe:
ShKCJA III:_INFORMACJF O C1[ARARTFRZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

!l\A\SOW \„I I iF(”llNtCZ\YM

PrnmRon,”r.

______

RzeczpospoLita

_______

M
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111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje liii) uprawnienia do prow adzunia określonej dzialalności zawodowej.
o ile wynika to z odręblflel) przepisów
)kreslenie wirtinków: Zaniznyiujcy nie stawiLi \yiIrtInktI w iyni zakresie

In iorniaej e dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonooliezna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawIa warunku w tym zakresie
In Ib minuje dodatkowe
111.1.3) „tdoluosć techniczna lub zawo(Iowa
)krehlenie \yarunkow: 7.LIII1LIWiLLJLICy ućiia wariiiiek za soel iiony jeieli wykonawca wykaze że:

w okresie ostatnich trzech lat przed uplywein terminu składaniu olerL a jesil okres prowadzenia
dzmlalnosei jes krótszy— w Lym okresie. wykonał nalezycie co najmniej jedna dosLawc
stanowiska pomiarowego do wyznaczania parametrów akustycznych o wartosci minimum 200
000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w olercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujicych czynności przy realizacji
zamówienia wraz z infórmacją o kwalilikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Intórmacje dodatkowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. I ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5
ustawy” Pzp Nie ZImawiajacy przewiduje nastepujilce takultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ SKLAI)AYCII PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTEPNEC() POTWII1(l)ZI NIA. ZE NIE POPLEGA ON W”YKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WAI(UN Kl UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału W

postępowaniu
[ak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
111.4) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ LUR I)OKUMENTÓW „ SKŁADANYCh PRZEZ
WYKONAWCĘ W PO8TĘ1OWAN1U NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCII MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3
USTAWY PZP:

• Odpis z w aciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i intormacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrubne przepis\ w\ Inauaja wpisu do rejesiru lub ewidencji. w celu
potwierdieiiia braku podstaw do wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt I ustawy PZP. 2.
Jeżeli w ykonawea ma siedzibe lub miejsce ziimeszkania po/a terytorium Rzccz pospolItej
Polskiej. zamiast dokumentu. o klór) ni mow n W pkt I „ sk lada dokument lub dok ullient\
wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zalnieszkama, potwierdzajace
odpowiednio, że: I ) nie otwarto jego likwidacji ani nie ouloszono upad ości, wystawiony nie

RzeczpospoLita
t•1;liNt:

Ua Europejska
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we/tnIej niż 6 miesiccy 1,;.ed upl\ wem tenuinu skład tuja otcrt. jezeli w kraju niiej sczi

zLinileszkuulia osoby lub w krLijti. W któryiui wykonawca ma sieclzibt lub miejsce zainieszkaitia,

nie wydaje sic dokumenów, O ktorych mo\\ poyże . zastepuje się je dokumentem

zawieraj4cym odiowiednio OśWlLldczenie wykonawcy. ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych (10 euo ieprezeiilaej lub OsWiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyć.

złozow przed itotari uszem łub przed oruiiiciii sądowym. administracyj nym bo organem

swiiorz:idu /IWOdOWeL0 lub ospodarcze.o włusciW ym ze \\zeledu na siedz:bc lub miejsce

zamieszkania wykona\\cy lub iiiiejsce zamieszkania tel osoby. Termm okresiony powYżej

stosuic se.3. l)okumentow dotyczacych podnuotu trzccieao. w celu wykazania braku istnienia

Wobec niceo ;ndstaw w yk Iuezema oraz spełnienia, w zak rcs:e. w jak im w konawca powolqjc

sic na ego zasoby, warunkow udziału w postępo%UlliLi —jeżeli wy koimwei polega ilu zasobach

podmiotu trzeciego
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU

POTWIERI)ZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST. I IKT I

USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKÓW [JDZIALU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz, dostaw. a w przypadku świadczeń okreso\ych hub ciagłych równiez wykonywanych, w

okresie ostatnich 3 Jat przed upływem terminu składania olcrl - LI jeżeli okres prowadzenia

dzialałności jest krótszy — w tynt okresie. wraz z podanieiti ich wartoci, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów. na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów okresłajacych czy te dostawy zostaty wykonane łub są wykonywane należycie,

sporzadzonego zgodnie z zalacynikiem nr 5 do S1WZ. Dowodami potwierdzajucymi czy

dosiawy zostały wykonane nalezycie su: — referencje budź inne dokumenty wystawione przez

podnuot. na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okrcsowych

łub eiaglych sa wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

W\ konawca nie jest W stanie uzyskać tych dokumentów. Wykonawca składu 05W iadczenie. W

przypadku świadczeń okresowych lub ciuglych nadal wykonywanych relćrencje hadź inne

dokumenty potw icrdzajace ich należyte \ykonywanie powinny być wydane nie wcześniej iiiz 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ ONWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh PRZEZ

WYKONAWCI; W POSTLI”OWANIU NA wI:ZWANIEZAM%WIA.JACU;O W CELU

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

USTAWY PZP
1115) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - III.Ó)
Oturtt musi zawierać następujwe oświadczenLa i dokumenty: 1) wypełniony formularz otirtowy

sporzLtdzony z wykorzystaniem wzoru stanowiaeego Załaeznik nr I (10 SIWZ: 2) oświadczenie o

spełnieniu warunkow udziału w postepowaniu — Zalaczitik nr 2; 3) oświadczenie o braku

podstaw do wy kluczenia Załacznik nr 3: 4) pełnomocnictwo do reprezentowania w konawcy, o

ile oer(e składu pełnomocnik: 5) zoboW azinie podnioiti I rzecieo —jezefi wykonaW ca nolet

na zasobaca lut) syt wieji podmiotu trzeciego
FKCJA IV: PROCŁDURA
IY.)) OPIS
Bl. 1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Iy.l .2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

_______

RzeczpospoLita

_______
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Nic
lntoriuaea ul temat wadium

IV. 1.3) Przewid uje się udzielenie za liczek na poczet wy kona Ula zawówieji ja:
Nic
Należy podać in łormacjc na temat udziel ania zał czek:

I V. 1.1) Wymaga się złożenia ofert ii postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia (10
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sic złożenie oIrt w postaci katalogów elektronicznych lub (k Liczenia do oflrt
katałogów ekktronicznych:
Nic
Informacje dodatkowe:

Iy.1.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza sic złożenie oferty wariantowej

Zlożenie olerty wariantowej dopuszcza sic tylko zjednoezesnym zlozenwm okrty zasadniczej:

Iy.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu iw

postępowaniu
(prEeIarg O:TĆIIJŻCOJn”, IzcgocJucJ(” oĘtac”nie;)z, cJIU/OL koizkz,re,wi”jny, pCZrflh”PS/il,O
iJZIIo%2uci)/IłC)

Liczba wykonawco%%
l”rzcwid\”wana minimalna liczba wykonawców
Maksyiałna łiczha wykonawców
Kryteria scłckeji wykonawców:

IV.I.7) Informacje na temat umow7 ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa hedzic zawarta:

Czy imwidtuc siy ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksyinal na łiczba uczestników umowy rumowej:

In !drmutj e dodatkowe:

Zamówicnic obejmuje ustam)w ieiiic dyi1Łimiczneo sy1emu zakupów:

Adres strony internetowej, na której beda zamieszczone dodatkowe inlormiiejc dotyczace
dynamic/neĘo systemu zakupow:

_______

RzeczpospoLita

_______
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lii Ibrniacje dodatkowe:

\V ruinach tifliOW) ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sic zlozenie okrt w

lbrmie katalogów elektronicznych:

Przewitiui e sic pobr:ui e ze złozonych katałogó\y elektron cznych in tbrmiej i poi rzebnycli do

sporzi dzciiia O Wri w rumach umowy flmOWej/dyflflhicZIleo Sw (cni ti zakupow

I V. 1.8) A u keja elekt runiczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pr:cuu „;h”ogrunicony. przeźan

oiĘlUIUCOIfl”, negoĆyticJc Z og/oszenhwz) Nie

Nalezy podać adres strony iniernetowej, na której aukcja bydzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości hęd przedmiotem aukcji ciektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartoŃei, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nakł)” podać. które inlorniitcje zostana udoskpnionc w koitaweom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki budzie termin ich udostępnienia:

łnłbrmacje dotyczaee przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie buda warunki,

na jakich wykonawcy budą mogli licytować (minimalne wysokości postapien):

Iniormacje dotyez:,ce wykorzystywanego sprzctu clektwniczneuo. rozwiąłnń i specylikacji
icchnicznych w zakresie polaczeń:
W\ m;wania dotyczace rejestracji i ident\ likaeji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Iniórmacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich in\ unia:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie zloyli nowych postąpien. zostana zakxaliflkowani dc) nastupnego

ciapu:
Warunki zamknicciu aukcji elekt fonicznej

IY.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Iy.2.I) Kryteria oceny ofert:
IY.2.2) Kryteria
Kryteria knaczcmc
cena

fl.2.3) Zastosowanie procedun. o której mona w art. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Iy.3.1) Informacje na temat negocjacJi z ogloszeniem

!Ery

Rzeczpospolita

_______
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Minimalne \yymaaania. które musza spelniać wszystkie alerty:

l”izewidziane jest zastrzeżenie praWa do udzielenia zamówienia na podsla\yie nieM \ysicpnych
bez przepro\ adzenia neLLOc)EIcji
rzewjdzj any jest podział negocjacji na ciapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać in tormiucje na temat etapów negocjacji (w tym Ii czbe etapów)

[n iormacj e dodatkowe

Iy.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymanń zamawiajacego lub inf rmacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Iniormacja O \%ysokości nEi2ród dla wykonawców. którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedsiEi%yil rozw nii staiowiąee odstEiwę do składania otert, jeżeli zamawiający przewidwe
nagrody:

Wstepny harmonogram postypowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazań:
Nalezy podać iniórmaeje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

Iy.3.3) Infornncje na temat partnerstwa innowacyjnego
I Ieineiity opisu przedmiotu zainowienm deflniujace mini nalne w magania. którym muszą
odpowiadać wszystkie ohrty:

Podział negocjacji na etapy w celu ou.raniczeni u liczby o kul podkgąjących negocjacjolli poprzez
zastosowanie kryteriów oceny oiert wskazanych w spcc l3kacji istotnych arunków
ZUiflOWi Ufl I El:

In lo rmaej c dodatkowe:

Iy.4) Licyiacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczace rejestracji i identylikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzcń inlorinatycznych:
Xposob postcpowaniil w toku licytacji elektronicznej. w tym okrblcnie mi iimalnych wysokosci
posta pic ń:
lntbnnacje o liczbie etapow )icytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas tnyan ja:

r3TkolHI\\.cy którzy nie zlożyl i nowych posiapień. zostana ynkwali tikow ani do nastcpncgo
etapu:

ze RzeczpospoLita
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Teriuin sklahlniLi unioskó\\ o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godziwi:
Termin otwarcia licytacji elektwniczncj:
Termin i warunki zamkniccia licytacji elektronicznej:

I stotiic d ta strun pustaIU)wicl] ia. k IĆIe zustana wprowadzone LIG (ItNe ZaWCIW)e umowy \

trilwie zm°in publ cznegu. ml ho ogol iw warunki LI U1OWV. albo WZÓr tiiuuwy

Y/ ntiĘania Llot)”czJce ziIczpiec /enia lale/Niego \\ykOilLiIUii umowy:

In formacje dud itkowe:
1V5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień tiwartej umowy iy stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy wskr”ić zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iyk.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym /e;e// dotyczy):

Srodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iy.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

I )ata: J 4—09— I 0. żodzi na: J 0:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze w7gledu na pi Ino potrzcbc udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Jej) K lub jczyki. w jakich nbp) Inc sporzadzane ołerty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

W pOstepO\ lii I Li

.lczyk polski
Y.6.3) Termin związania ofertą: do: okres \ dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskit oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomoc udzielonej przez państwa członkowskie Europejskieo

Porozumienia o Wolnym Iłandlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia. Nie
łyk.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe łub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzal przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane Nie

ł\ kk) Informacje dodatkowe:

RzeczpospoLita I*.t.i
Unice,


