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OHoszenie nr 592359—N—20 9 z dnia 201 9—09—03 r.

InsLyttit Wlókienniet\\W D0\%iIdczilne kompVLktowe StLU1(WiskO (In prz\ gotowttnui lini(n%y eh

kompoz\ tO\4) eh itbow W lok iCIlfliCZ% cli O niesIallthIrdOw\ eh W\ ininnich W /.ilLznOSel od

Pmfh

OGLOSZkNIl O ZAN”IOWIL-NIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie oho\\ iazko\%e
OIoszenie dotyczy: Zamówienia publicincgo
Zamówienie dotyczy projektu lub proraniu wspóIłinansowaneo ze środków Unii Europejskiej

T ik

Nazwa projektu liii) programu
l”n)jek( Wspóllinansouan\ w ntmteIi I)yialania 1.1 „ihidaniu. n)zwó) i komeiejiIiacja wiedzy”.
Regionalnego Prouramu ojewództwa I ódzkiegn 2014—2020, Umowa nr RPLD.0 I .01 .00—1 0—0002; I 7—
00. [y tui projektu: „,lnnoW aeyj lic W lokiennietwo 2020i-
o zamówienie mog ubiegać się wylącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, i(tófl”ch

dzialainość, lub dzialalność ich wyodrębnionych orĘanizacyjnie jednostek, które będ realizowaly

zamówienie, obejmuje spoleczną i zawodow! inter;icję osól) hędcych czionkami grup społecznie

marginalizowanych
Nie

Na iei podać ni ni mai in pmeenton y n- ska?ni k i.al rudnienia osób naieżaey eh d ednej lub W lecej

kaiceorii. O kćreii niona W art. 22 ust. 2 ustan I”yli_ nie Iiiflies/\ nb 30%. osob zatrudnioiiyeh przez

nIkltd\- prae\ chronionej lub wykonaweow albo ich jednostki (w %)

UkCjA 1: !AM\WIAJACY
Postepow anie przepnnyadza centralny zamaw iajey
Nie
i”ostępow;inie przeprow adza l)odn)iot, któremu zamawi:Ij;cy powierzy l/powierzyli

przeprow adzenie postępowania

Nie
tiformacje na temat podmiotu któremu zamawiaj:)cy powierzył/powierzyli prowadzenie

postępow ania:
i*ostępow anie jest przeprowadzane wspólnie przez zalnawiaj4cych
Nie

.J1/eli tak. należ\ n y iii ienić z imaw bij aeyeh. którzy W 5OI nie priepro adzaj p0SIep0\ anie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontiktow:

Postępow anie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiający mi z inny cli państw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprow adzania postępowania wspólnie z zamawiając) mi z innych pańshy

czlonkow skich Unii łuropejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

2t IE.I1
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SIEC BADAWCZA instytut
ŁU KASI EWICZ IWY WłóknnkIwa L.VV1us)

I. I ) NAZWA I ADRES: Inst3 tut Wlokiennictw a. kraiow numer ident3 Iikac3 j n” 00005023900000.
iii. I rzczińska 5”! S 92—103 Lódź, woj. łódzkie, państwo Polska. tel. 484261 63 I 03. e—mail
mpiotmwska(iw.lodz.pl, hks 1-48426792638.
Adres strony internetowej (URL): www.iw.lodz.pI
Adres pinii I u nabywcy:
Adres strony iniernetow ej pod który ni możiii uz skoć dostep do narzedzi urządzeń lub omiotów
plików. ktorc me sa og lnie (lostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 10113 (piosze określic):
I n%tyl ut I kidawezy
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOW lENIA (kżcIi dol rczi9:
Podział ()bow laików nlwdz\ zaiiiaw ujac\ mi fl; padku w oInego przeprow idzania postcpow ania.
\% lviii W F/1 padku W silolneLio prieprow adzania poskpon ania z zamaw iUjUL\ 1111 Z 11103 eb lian.tW
ezlonkowskich Unii lumpcjskiej (który / zamawiajacch jest odpowiedzialn\ za przepmwadzenie
postepow 0010. C/3 I W jak im zakresie za przeprow adzenie postupowania odpow i dajLl pozostali

/01110W lający. Cł.) zamow lenie Iwdzie udzielane pizez kuzdego z zamawiajuc cli mdyw idualnie. e/v
zaiiiów jenie zostanie udzielone w mieniu i na rzecz pozostałych zamaw lająC3 cli):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nicoraniezony, pelny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.iw.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona l)ędzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak
wwwiwlodzpl

Dostep do dokumentów z postepowania jest oĘraniczony — więcej informacji można uzyskać pod
adreseni
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie (Ił) udzialu w postępowaniu należ) przesyłać;

Lic L truli iczn je

Nic

l)opuszczone jest przesianie ofert lub wniosków 4) dopuszczenie do udziału w postępow aniu w inny
s posól):
Nie
I 110)” sposob:

W ymagane jest przeshinie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępon aniu w inny
SpOsób:

Tak
liiiiy sposob:

Pisemnie. zaodnic z rozdzw iLlii X. 8! \\Z

2jZste

_______

RzeczpospoLita

_______

Unia Europejska M
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Adi-es:
Sieć I hida%\ cm UJ KASILW ICZ — Instytut Włókiennictwa. ni. I rzezińska 5/1 5. 92—I 03 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaa korzystania z narzędzi i urzą(Izeń lub lormatów plików,

które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieouniniczon\ peln\ . bez1xredni i beiphitny dostep do t\ ch narzedzi ino;ii4t uy.yskac pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doś\\ iadczalne kompaktowe staIio\\ isko do
przygotowania linio\\ y eh kompozyw\\ y ch wy robó\\ wlókienniezyeh o niestandardowych wyniiarach w

z:ileżnośei od przeznaczenia
Numer referencyjny: KUMP-236-251 IQ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nic

11.2) Rodzaj zamówienia; Dostawy

11.3) Informacja o możliwości skladania ofert cześciowch
ZaIuó\\ Cnie podzielone jes( ul cicsci
Nie
Oferh lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępow aniu można skladać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia 4cznie następujacych części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia flth”Ikoć, zakres, nu/zt;j J tbc dosnni”, usług lub robot
bm/cni łani v/i /„„/ Mrc/enw :cqiotcehoi I wiła maań ) a iw przypadku partnerstwa
iiinowacyjnego — określenie zapotrzehow ania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty
budow lanc: Przedni io(em zaiflou lenia jest Doświadczalne kompaktowe sUliiow isku do pry\ LOtO\\ Linia
I iniow yeh kompoz\ tow\ ch w yrohów w lókiennicz\ ch o nicstandardo\\ ch w miarach w zależności od
przLzi)LiczeniLl. Syszegolow ojiis przedmiotu /tiiiow leniLi. podstaw owe pLiramnelr\ techniczne zaw Lute

sa w zLlIac,niku nr A do Sl\\ Z. Dopuszczi sic uryjtd,eniLi ww noważne fl)!tIIiiiLIne LIkO iirzmlzenia

wykonane przez dowolnych pioducentow przy zachowan iti identycznych lut) lepszych łiitntKU IW

technicznych i walorow użytkowy ch. ZLuuawiająey w maga aby w ykonaw cLI zLtpew nil serw is
techniczny. gw LlrLlflcje oraz \flhi z urzadzeniem dostarc; dokumentacje techniczna. Wykonaw ca

zobow imzany j est do przeszkolenia prLicow ni ków Ztnmw uj acego. arunk i gw arancj i : Wykonaw ca

udzieli co najmniej I 2—iniesiycznej gwarancji na przedmiot zamów lenia. Warunki serw sn: \kykonLLwcLi
zapew ni CZLL reLlkej i serw suw ej nie dłuższy niż 2 diii robocze od momiienkm miuszenia wady

11.5) (;Iów ny kod (iW: 42710000—6
Dodatkowe kodi Cl”y:

____ _______

Unia Europejska
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Ł U KAS I E W I CZ Włókiennktwa L VV5ius

11.6) Calkowita wartość zamowienia (Jeżeli :cmu tiizcqm : pot krA” o ii”ćirlosei zcr;;ioii”n”t,hr)

Wartosć bez VAT:
Waluta:

(ii /)lZi”J)(i(lLI? iuuoii rtrmr,iii”t”h bib t/yncrm/c:nego SVyfl,,zir zidoipow — ccu,u;koii”u t”tr/koii”i/ti

niaksi ring/iw 11Ł I/mść I cali iii ćikić”sit” ob()lI1ć121%ILIJIIĆI arnot Ii 1wJunic/ /0/) /i;1 IuIu:;zetĘ(” s Ie;;izi

:ć tki (/31) ii)

II.?) Czy przewiduje się udzielenie zamówień. o któncli mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub wart.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pip: Nie
Określenie przedmiotu. nielkibci lub zakresu oraz iriinkón nijikieb Lo tan) udzielone ziiflló\\ lenia.

kk rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. I 34 ust. Ci pkt 3 ustawy lzp:
11.8) Okres, iy którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
m iesi4eaeh: („ liii; (Iniach:
1(1/)

data rozpoczęcia: li i/t za kończen hi:

11.1)) Informacje dodatkowe:
łKcJA III: INIORMACJF O CIl\I{AKTl{lUh l”R1\\kNYM._LKONOMICZNYM.
LI\\NSOWYM I rI(lLNl(ZNYM
111.1) WARUNKI UDZIALIJ W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do pron adzenia określonej działalności zali odow ej, o ile
wynika to z odrębnich przepisów
Określenie waruiikć „ : Lamiit\ iajae\ nie s!uwia % arunku in zakresie
In lorm acj e dud atk )we
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunkó\ : Zama\\ iajacy nie sta\ id artinku tym zakresie
Inlbnnaeje (lodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie \\ arunkóu : I intIwiajey nina warunek za spelnion\ jeżeli %ykonLn ca ykaże. że \\

okresie ustainieb trzech lut przed upływem terminu skl;idiniu oWrt. ajeśli okres pm\\aclzellia

działalności jest krusz\ — w t\ ni okresie. ykuiiLił nalezycie co najmniej jedna dosŁiwe analćąncyne!()

stanowiska (II) przy()(owania Ii Iii0\\ \ cli kOm1iOz\ tow ch robow w hokiennic/} cli o \% artoei

nuninium 500 000 A.
/amau iajacy w magii od w konaw ców w skazania w olercie lub we w niosku o dopuszczenie (10 udziilu
W postepo \aflhli imion i nazwisk osob wy konuiacch eznności prz” realizacji zainow lenia wraz z

in ormucja o kwili hkicjiub zawodow ycb lub dosw i;ideieni u L ch osób: Nie

In ormacje dodatkowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZINIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. I ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pip

Nie Zainitwiaj4cy przewiduje nustepujice ktkultat3 w ne podstawy wykluczenia:

Rzeczpospolita

_______

unia
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111.3) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ SKLAI)ANYCH I”RZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTĘPNEGo POTWIERI)ZENIA, ŻE NIE PODLECA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Ośii iadczenie o nk”podleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji
Nie
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCII PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA,IA(:Eco W CELU

POTWIERI)ZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCII MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3

USTAWY PZP:
• Odpis z wlaściw ego rejestru lub z centralnej ewidencji i inlbrmacj I o dzialalności gospodarczej. jeżeli

odrcbne piyepis wymauaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji. w celu potwierdzenia braku podstaw do
w yklucztnia na podstawie O ari. 24 List. 5 pkt 1 ustawy 117P. 2 .Jeżel i wykonaw ca ma siedziby lub
miejsce zamieszkania poza terytorum l(zeczypospolitcj Polskiej, zamiast dokumentu, o którym iliow
w pkt I. sklada dokument lub dokumenty wystawione w krjti. w kiur m ma siedzibe lub niicjsec

zamieszkania. potu ierdzajaee odpow jednio, że: I ) nie otwarto ego 11kw idacii ani nie o1oszoimo

upadlosci. Wy staw ony nie W eześniej niz ( miesiecy przed upl w cm terminu k ladania olcr[. Jezel i w

K raju miuj sca zanileszkania osoby lub w kraju. w który m wykonawca ma siedziby lub miejsce

zmiuieszkania. nic w\ daje sic dokumeniow. o któneh mowa powzej. zimstepuie sieje dokumentem

zawierajaeym odpow jednio osw imdczenie w konawc . ze wskazaniem osok albo osoli upniwnion cli

do jego reprezentacji, lub ośw htdezenie osoby. kiorej dokument mial dowciyc. złożone przed

notanuszem I uli Przeti organem sadow ym_ udmni ni st racyj 11% m albo organem sam( rzidu zawodowego lub

gospodarczego wiaściwy in ze wzglcdu na siedziby lub miejsce zamieszkania wy konawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Termin określony O\\3 żej stosuje sic. 3. Dokumentów doty ezący ch podmiotu

trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podsk\\ wy kluczenia oraz spelnienia. w

zakresie, w jakim w konawca powoluje si na jego zasoby. warunków udzialu w posiypowaniu jezeli
wykonawca po1 ega na zasobach pod ni iotu trzeci ego
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW SKLAI)ANYCII PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.IA(:Ix;o 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:
\\ ykaz dostaw. a w pr\ padku swiimdczen okresowych lub ciagl\ch rowniez wykunywamnch. w okresie

ostatnich 3 lał przed uply wem terminu skladania olert. ajezeli okres prowadzenia dzialalności es!

krókz.y — w ( in okresie, wraz z ind [niem ich warWśei. przedmiotu, dat wy konania podmiotow. na
rzecz których dostawy zostaly wy konane, oraz zalaezeniem dowodów okitślajjey eli czy te dostawy

zostały wy konane lub sa wykonywane należy cie, sporzadzonego zgodnie z zakmcznikiein nr S do S I WZ.

Dowodami potwiel”dząjący mi czy dostawy zostaly wykonane należycie s4: — relereneje btdź inne

dokumenty wystaw ionc podmiot, na rzecz którego dostawy by y wykonywane. a w przy pailku

sw iadczeń okresowych lub eiagly eli sa w ykonyw ane. Jeżeli z uzasadnionej pnĄczy in o obiektywny mn

charakterze Wykomiaw ca nie jest w stanie uzy skać tych dokumentów, Wykon;mw ca sklada osw iadezenie,

p” padku sw adezen okresowych lub cia lych nadal wykonywanych relereneje badź inne

dokuiiient erdzajace ich nalez\ te w kony w anie 0W lin) być w ydanc nie w ezcśniej niz 3

iniesiace lir/er! upl wem terminu sklmdimnia oicrt.

M
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111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OŚWIAI)CZEŃ LUB l)OKUMENTÓW SKLAI)ANYCII PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACE(;O W CELU

POTWI[RDZENI% OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2

USTAWY I”ZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)
Ubrh musi zauiernć naswpujiice oś\%iadcz.eni;l I dokumenh : I ) \kypelnion\ lormuhir, oIkr(ow\

sporzidz.oiiy z korz stornem n toru sLloownlcego Zoloeznik nr I do 51 \\ 7: 2) o\\ lodu/eole o

spełnieniu WUiuliko\ udzialu w poskpowoniu — Zol cynik ur 2; ) ow iadczeiiic O braku podstaw do

wykluczenia Zokwznik nr 1: 4) pełnomocnictwo do reprezentowaniu %%ykonuwcy. O ile olcrty składu

ielnoąiocniL S ) zobow iqzanie podmiotu (rzeciego jt27eI I \\ \kOI iwca poleun liii zusoIitcli lub sytuue)i

pod ni io tu (rzuci ego
SFK(”JA IV: Pk( )CkDURA
IY.l) OPIS
I Y. I. I ) Fryh udzielenia zamówienia: l”r,ctar jieowuniczoliy

IV. 1.2) Zamawiający żada wniesienia wadium:
Nie
In lo—muejo no temat wodium

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

Nie
Należ) podać in Ibrniucje no temat udzielaniu zaliczek:

I V. 1.1) W y maa się złożenia ofert iy postaci katalogów elektronicznych lub dolącienia do okrt

katalogów elektronicznych:
Nie
I)opuszcz;i katalogów elektnmicznych lub doLiczenia do okn kituIoów

elek tron cznych:
Nie
In Iornt [e e (lod tk we:

IV.1 .5.) Wym;iga się złożenia oferty wariantowej:

N te
l)opuszc”a Sic ZI()ZelliC OlCi(\ witriallto\\ej

\ie
Zlozenie o lrty u uriantow ej (lopuszeza sit R I Lo z ud noczesn\ ni 7 ożen cm ol crt) zasadniczej

IV.I.6) Przewid7wana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postępowaniu

(pcc/i irĘ oi win :0,71, i”0( Ja je : ogins:t li/cn;, dwiog hwih i/Pt/U lJI?P, /flilllit IX/i „0 IlU/Ol I fl

Liczba wykonawców
l”rzewidywiiia niinimolna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
kryteria selekcji wykoiiawców:

Fundusze R Ft

________

Unia Europejska

________

Polska
a

________
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IV. 1.7) Informacje na temat tIflfl)W ramowej ILu) dyuiaiiiiczneo systemu zakupów:
! uiiOUa raiuow a hCdzie zawarta:

Czy prze\iduje sic wrnniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

i”rzc\\ idzuana uihtksyntulna liczba iiczesuuków UWO\V ramowc

lnhirmacjc dodntko\% e:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dyitumiczneto systemu zakupów

Ad es strony internckwcj na ktorci beda zmii ieszczone dud tikow e i nlorinacj c duty czacc (13 nam icznego

systemu zakupów:

In lOrlihiej c dodatkowe:

W numach umowy nuino\\cj/dynamiezncLlo sy steniu zaktupow dopuszcza sic zlozenic ulert W Iormic

K ił a I L)LOW cl eR trufli cznych

Przewiduje sic pobranie ze yIoŻoIi\ ch katalogów elekt roniczn\ ch in lonincj ptrzcbnych do

spryadzenit olćrt w raniach uniow nimow cj!dynamicznco s\stcmu zakupów

I V. 1.8) Aukcja elek( runiczna

I”rzewidziaue jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (p;ziIćzP ;;/o”;utzh :011v, pc nIn

„nicony, net”€ U /ć w/e : cć nh ni) N je
Należy podać adres struny i ntcrnctow ej. nn Której aukcja bedzic prow adzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będ) przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się 4)r;iniczenia co do przedstawionych wartości, wynikaj;ce z opisu przedmiotu

zamówienia:

\alc/\ ochtc. które inF rmacjc zosLuna udostcpnionc W\ konawcom w trakcie tuRcji elektronicznej unii

jaki bcdzie termin ich udostepnicnia:
lnlbrunacjc dot\czace przcbieni aukcji elektronicznej:
Jaki jest prw idzian\ sposob p swp %unin W toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki. na jakich
W\ kouutwc\ beąln uiolu licytować (minimalne w\ sokosci postupien):

Inlbrniacje (lotYczace wy kurzy st\ wanego sprzctu elektronicznego. n)ZW jazań i spcc\ likacji
technicznych w zakresie poiącicn:

Wymagania dotyczace rcjcs(u ucj i I i dcnh Ii Racji w ykouuiw cow w aukcji elekt runicznej
In Ibrnuacj e o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie i cli trwania:

(„zis trwania:

Cz wy koniuwcy kiórz nuc zlożylj uloWych I sUpitit zosłan zakwalirkow:uni do uUstclll)egO etapu:

\\ zirunki zanikniccin aukcji elektronicznej:

RzeczpospoLila

_______

hJrEPk”dU
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IY.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1Y2. 1) Kryteria oceny ofert;
IY.2.2) Kryteria
ryl cn ijiwiczen je

i 7( )JH)

inswjaOAH)

IV.2.3) Zastosowanie procedury. o której mowa w art. 24aa ust. I ustawy Pip (przetarg
ni C( )cfli ni ezOny)
Nic
IY.3) Negocjacje i ogłoszeniem, dialog konkurcncyjn, iartners1 O HflOflC%flC

IV.3. 1)1 nformacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne w magania. które musza spelniac \%SJ\ stk W 01CM)”:

Przew idziane jest zastrzeżenie pntw a do udzielenia zamó\k ienia na podstawie olcr( w stcpny eh bez

lirzeprowudzenia negocjacji
Przc\\ idziany jest podział negocjacji na etapy celu ograniczenia liczby okrt:
Należy podtć in łormacje na temat etapo\% negocjacji ( w tym I iczb etapów):

In Iormae e dodatkowe

IY.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i u\magail zamaw alacego lub inłórniacja o sposobie uz\skania tego opisu:

Infórmacja O \\\5okoei iuigrod (lid wykomtueow. kiOI”\ Po(leflts dialogu konkurenc\ jnego
przedstaw iii rozw ianmia shinow.iiice podstawe do składania oleil. jeżeli zama%iujac\ przewiduje

Wstepny harmonogram pp° ania:

Podzhtl dialogu na culpy w celu ogniiiiczenia liczk n)zw 14/ali:

Nalezy p dać in lórmaej e na temat etapów cl ialogu

In lormaeje (l(xlatkowe:

IY.3.3) Informacje na temat partnerstn a innowacyjnego

liementy opisu przedmiotu niiuówienia deliniujące minimalne wymagania, ktorym muszz odpowiadać

wszystkie oturty:

Podział neiocjaeji na etap\ \\ celu ograniczeniu lieik o[rt podlegajac\ch negociiujom
zastosowanie krytenów oceny o kit \% skazanych speeytkacj i istotnych warunkow zamowienia:

In Iorm acie tlod atkowe:

Rzeczpospolita

________

Uure M
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I Y.4) Licytacja elekt runiczna
Adres strony nternetow ej. na której bcdyie pmw adzona I icy tacj a elektron dna
Adres strony internetowej. im kwiej jest dostypn\ opis przedmiotu zainowienia w licytacji
elektron czn ej
W lii [1 In i i (1(1 t\ tł IcA. fl_ R dc nL\ lik Li W \ konaw tOW W lit W iti cit K Li OUR/fliJ W t%ii]

wymaania ieclmnicync urzacizeń in lOrmat\ czn
Sposób posiepciwaflia W toku lictacji clcktronicznei. w ty ni określenie minimalnych wysokości

postiipien:
Inibnuacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i c/asie ich trwaiiin:
(„zas trwania:

Wykonawcy, którzy ue ylozyl i nowych postapień. zostaną zakw uli likow ani do nastcpnego etapu:
Icrm in sklutduinia w niosków o dopuszczenie do udzial Li w I cytacji elektronicznej
[)ata: godzina:

Termin olwarcia licytacji elektronicznej:
Fermu i wulruimki zuirnkniceia Iic\ ticji elektronicznej:

Istotne d In stroju postanow lenia. które zostana adzone do I resc /aw I eninej unuow U spraw je
zajnowieiuiui publiczneuo. albo oaolne warunki umowy, albo wzor umowy:

\k y magania dotyczace zabezpieczenia nalcżyteuo wykonania uinow y

Inibrniacje dodatkowe:
Iy.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sic istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku tlo treści oferti „ na

poclstyie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
\aley w skazać zakres. e Imarakwr zmian o”az w arunk j wprowadzenia ;u ian:
Wzor um)w zuilacznik nr 6 do Sl\\L
IY.6) INFORNIAC.JE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym r”jL:e/i cloitea”i:

Srodki sIużce ochronie informacji o charakterze poufnym

Iy.6.2) Termin skladania ofert lub Wniosków O dopuszczenie do udziału 1% postępowaniu:

Du ita: 20 I 9—09— I 7, godzina: I 0:00,
Skrócenie terminu skladania wnioskow, ze wzelcdu nui pilna potrzebe udzielenia zani W\ienia (przetarg

nicogninid;oiuy . przetarg ogniluiczony. neocjacje / oeloszenicm):

Wskazae powod

Je!) k lub jciyki. w jakich nuoga być sM)I7iId!tlnc okrty hub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postypow 1111 li

jzyk polski
IYk.3) Termin związaniut ofertą: (to: okres w dniach: 0 (od ostatecznego terminu skladutniut ofert)

IVk.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o U(lzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niep (lleajuJei cli
zwrotowi środkow z pomocy udzielonej przez państwa ezlonkuwskic Europejskiego Porozumienia

o Wolny ni llandlu (LItA), które mialy lnć przeznaczone na sflnansow anie calości lub części

Fundusze R Ft

________

Unia Europejska

Pr:11FonJrJ

________

11ĘosPo I a

________

Rzujuk
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zamówienia: Nic
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służl1ee

sfinansow aniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie calośei lub cześci zamówienia, nie zostały mu przyznane Nic

IV.kb) lnkrmacje dodatkowe:

7:\LAC NIK I - INUORMACJF DOTYCZACE onia (7FClO\VYCJ I

______

Rzeczpospolita

______

W


