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()!Jos/enic nr 579668—N—2020 „ dnhi 2020—08—31

Sieć Badawcza I 11 KASI EWI CZ — Instytut Włókiennictwa: WIókaio polipropylenowe cięte

o(;L0SZENII: O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Z:i mieszczan je ogloszen hi Zaiii les/cinnic oboWiUZkO\k C

Oglosicnie (Joty czy: Zainowżcciii pub] icznco

Zantówicnic dotyczy projektu JUI) priniiiiii WSI)óIfinaiiS(flyahiCI) tU sflUlkOl% Unii Eulii)j)cjSkicj

Nic

Nazwa proJ ektii liii) programu

() zamowien ie nuoa U biegać się WY]4CZII je za kI;l(ly ł)flICY cli roli ion ej oraz W% kon awc ktor ch

(Ii in hi In ość. In 1) (Iii aLt] uuość ich wyod ręb it io nych organ iti cyj D je jednostek, kt 6 ie I)ęd ą real izow a ly

ZMII 6W1C1) je, obejiii uje spoJecziu I taWotI OWą lii Iei4nicję tisołi bttlacycli czlon kam i grujp spoleczn je

11)2 rgi 1)21 )ZOIV2 iiycb

Nic

NuIcty podć miuiinmlny proeciltowy \%sktu!nil\ zatrudnicohi osob nulczuc) ch do jednej lub WiLcCj

kuteorii. 1) których mo\\i w art. 22 list. 2 ustiwy Pip. nic mnicjiy niż .0X. osób z:ltIudu1ion\ch przez:

zakłady pracy chronionej łub wykowI\%có\k albo ich jednostki ( %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

Postępowaui je pi-zeprowadza centralny zamawiający

Nic

Postępowanie przeprowadza podmiot, któ rem ui zamawiający pow ierzyUpow ierzyli

Przeprolya(lzeIlie postępowania

Nie

In hirmacje ula temat podni jotu którem U zaumiawiający powierzylipowierflhi pr1%”tlzLnie

postępowania:
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PostępowalI ic jest j)rZCJ)Ii)W3t1Z311 e W5J)6111 ie 13111 awiajcycii

Nic

iczeli tak. należy \\ylliiCfliC /Wi]a\\ iLIjIC\ cli. klony \\spoIIile pizcprowadzaii P0SteP01IiiC oraz

podać aii esy cli siedzib. knijo\e uLi mery identy I3kaeyj Oc oni! osoby do koniak tow wuiz Z danyni i
(10 kOfltUklO\Ą

Post pOWaIIIC jest j3r1cprowldZaflu wspólnie i za111aWi3j!eymi i iiiii”tIi 1)aIlStW czloiilowskitii
U uli [II UOj)Q sklej

Nie

\\: prZyJHIdk II preprow :1(11.311 hi j)ostępowa II 1:1 WSI)ńII1 Ii. Z 13 3WHIj C\ liii Z Ifl nycli p3 ństw
eZIOilkOWSkiCII IJIIII EUfl)1)ejskiej i1]3j!CC Zastosowanie Icraowe l)3iY() Z311](IWICII

()111)liCZIIyC!):

J iiforiiiaeje dodatkowe:

I. 1) NAZW4 I ADRES: Siec [hidu\\ cia LUKA S I IA\ ((7 lny(u W ókienetw:i, k najowy numer
ideiity hk HCV jny (10005023900000. itl. 13 rzezi sk a 515 92— I 03 I Ódż . woj. lódzkie. paiiwo P iska.
tu!. 48420163 I 03. „ e—nuiil iflpiol iowska(jtiw.lodz. p1 ..fliks ł 48426702638.

tlrcs 1 ony intciiiet(n\ąj (U 1(L): w\\ \yi\yl()dz.p

Adres pi-oi uLI nabywcy:

Adres stroiiy internetowej pod ktniyiii nioin:i tizysk;ic tIOSIL dii iuirzedzi i LIIzgdzc!l lub IdrIl;iww
pliko4. które nie Sa oólnie dostypiie

I. 2) RODZAJ ZAMAWIA.JĄCI:Co: luny (prozL okrcsbć).

Instylut I śadawczy

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Q”ąi duirez)):

PotlziutI obin\ tików iiliL”d/y z:i:iiawiajcyn1i przypadki; \ksM)blCt) pnieiirowuidźwn:
positpowa I hi, W tYlu w pniyp:idk LI Wspt )lfleL() rzepww:itlzuiii LI M)SLepOWu; I Li Z ZLIILIL1\yILlj W liii Z

IIIiYcII l)ai”lL\\ U/h)l1k0\SkiCu1 iiii I tin()pc;skuLJ (kkI\” / zal;lun\ iaIaLycll jcI ()dpOWed/iLIIliY /3

przeprowadzenie postepowLinia czy i w jak im zakresie ja pn/.epn)wadzellle psIUpowuililLi

odpt)yi:idajzl pozostili zamuwiajacy. CI) /uiIfló\yiClic kilzie udzielane pnze” każdego Z

zztnmwhij ucycli I idywidua Inc. czy z:tmowien le /ostan ie udzielone w mi kii U uzi rzecz

3JOX.21)20. 15:0
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POZOSLIIYCII ZII)%I\\ ItiC3ch :

1.4) KOMUNiKACJA;

N ieoran iczouy, pełny i hezpośred Iii dosięp (10 tłoku ni cii tów z postępowa ii iii fliOżilli UZ3 skać

1)0(1 a(irescni (URL)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie secyflk:icja istotnych warunków

zailuiwieiiia

lak

Ww.i\y.I(KIij)l

Dostep (In (loku meiil6w” z postępowania jest oran iczony — więcej inforniacj i można uzyskać

pod adresenu

Nie

() fer(y (ni) Wnioski O (IOIIIISZCZCII w dci utizialu W posiępow a ulu należy przesy lać:

Sekt nni I czuje

N je

Dopuszczone jest przeslaui C Ofert liii) W H ioskó%V (I (IOI)uSzczeIl W cło uidziiIu w j) 5tę)(iWl nin

w inny sposób;

Inny tO%( b:

Wymaa ne jest j)rzt%lauIJc ok rt Iv b wy loskuw o *Iopusiczeii ic (10 iiulria Iii w posI%pow;iui in iy

inny sposób:

Eik

Inny sposób:
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l”iscmnie. zodiiic / /nsadan)i okresloiiyiiu W rozdziale N Si\%t.

Sieć I3adawcza łLlkaSieWiCZ—lflstyttlt WłokICllIliet\\a ni. flrzeiińska 5 5 92—i 03 łódź

koni ti ni kiej a elekt run icz im wy ni aga ku rzys I :i im in z Un rzęd zi i Ii rz (lic ń liii) forma tow 1i ków,
k 16 n” n je sj ogoi Ii je (losie iiC

Nie

N cogran te (Ony. petn\. be/posFetin i bCZ)LI1I1\ Lit)StCj) IlU tych nar,cdzi numa LIz\ skać pod
adresent (UR{..

SIKCJA II; PIłZ[Dr%IOT ZAMÓWIENIA

11.1) Narwa iintiaii;j zamówieniu ))12e1. zanlnwiajiiccgo: Vłokiio poł]propyłeno\ c ciele
Numer re[ercncyjn [Z Zl—236— I 62()

I „red wzczęeiciii poslepowamm i; O II(lZiełCii je za m(iW kii ŻI j) rzcpn”wa(lzoIm o dialog lechii icziuy

Nie

11.2) Rodzaj zaniówienia; Doshw

11.3) In formacja o możliwości skhidania ofert czseiowycIi

Zaomu ie tic podzielone ca ti cy.cch

Nic

O erty lImiu IIi) Ii mslJ O (iOI)iiSzcZeii mc tlo U(izi:i lii IV postęn)wa mi j li niuton sk kuLić w odo jesieni im

do:

Zamaw lajacy zastrzcga i )ł)ie prawo do Ii(izicleim in mciii ic im;isl cpimj:cycli czcci lub i_i.ui p c/c%Ci

\„Iabynialua liczba czsci eainówieaia, na które mott zostać udzielone zaniówicnk jednemu
wykonawcy:

I „. t5
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11.4) Krótki opis przed nHotn zaniówiejiia ( iiwlkosu. ;ukn”s, I?)cI:ci/ / iIusć dostaw islin lub ilót

bwlolth,I,l”eh lub oh;ysh,zw :qn;Iccb(nl(nI/cI / iti mogoli J 2 1% przypad ku partnerstwa

in I%OWaCyj iit() — ()kreślen ic za pot rzeb(n%a Ii iII 112 Iii nowanjuy prodti Id. usługę liii) roboty

I „IZCdIIi lotem iamówicn la cM dostawa wlókii:i poi ipwpy lenowego ci utey O W

asorL\Inentacll: I. 4 ÷ 6 dkx!60 mm. iIoć — 12 000,00 k: 2. 15 ÷ IX dtex/70 mm ÷ 90 mm, ilość —

20 00(X0() k: (hóln;m ilość: 32 000 k iemiin rcaiiz;w;i sukcesywnych dosmaw ile oho/e byt dluzszy

olz I 4 dni od daty złozen ja zaIuó\\ leniLi. Do każde dostaWy nalezy tIO?LCZyĆ swiadect\\ O

akosci 1test lub tIokLimeuit 1iotwiwdznjicy posiadanie Systemu Zapewnienia Jakuci

11.5) Ciówny kod Clą: I Q732000—6

Dodatkowe kody Clą:

11.6) Calkow Iti na ilość za iiión lenia (jy:e// :alna;wjaci poda/e uI/o/wIac/ O lyiio”ż

t1!IfOil/UII/U)

\Vartość bez VA

\\„Lul lita:

(u /)IZl”/NIĆIA li ((P201 I(IIII()UI”L /2 /2/!) cli”, ItIIIIiLtIILg() .\15/c”IlJI/ ;:aX l//R 11” — SJCZL”(IlIkO lit, etll.k0hI”iI(I

ninA yimalua )Iln”/o.Yc mu” calmuz oki-osi obomu”u,zm”m”cmia lWU)Iil” IaflI()1i”/ /11/) cll”IhmIu:Ih””t tSJt”I,II(

11.7) Czy przewiduje w u(łzieIenic zamówień, o których mowa mv art. 67 ust. I pkt 6 I 7 lub mm

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

Okrcslenw przetlinsotu_ Wieikosci lub ZIkFCSLI oraz \4LrLilikO% 111 akich z Mani LitlzieIOIle

zamuowic;mia. o których umowa w art. 67 ust. I pkt O lub w a-t. I 34 u. O pkt - ustawy ł/li:

11.8) Okres, mm którym realizowane będzie zamówienie 101) okres, na który została zawarta

urnowa ramowa 101) okres, na który został ustanowiony (JyIIaWiCZfly system zakupów:

mieswcach: 12 lub (liliach:

5 z 15
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lub

(I atu fl)ZIH)cLCLL III/I Z3 końctcn a

11.9) In fu rma ej e (J oda I kowe

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) W4RUNKI UDZIAŁU \% rosTI;I”owANIu

111.1.1) koiiipeteiice lul) UprIWIiiCIIUI (1(1 l)fl)l%;I(l/Ciiia tikrcsliiiicj dzhiIiIiiości /3WO(IOWcj, O

ile 4yYliiI(a ((J Z O(lr%l)IIyClI przepisów

OkrcIenJt \\LlrUnkU\y Lumuwiajacy nie SUl\ warunku \ tym zakresie

In It Ii Ul flcj C (10(1 flt ko WC

III. t.2) Sytu a ej ;l Ho un sowa liii) ekoii oni i czn u

Określenie warunków: Zamawiajacy nie iaw H narLirikLI W iyni zakresie

in bum UJ C (łoi Ob k( )\ą. e

111.1.3) Zdolii Ość techn icni a Itili zawodowa

Określenie warunkow : \\ ykonawca spctni yyaruntk .keb w ykaze. ze w okresie ostaIi)icli trzech
ktt przed tiphwem lerni lnu skład m ia nb cr1, jeśli okrc prowadzeii W działał noze i esi kn ts!y—
ty ii okres W. wykonał ( a W przypadku świadczeń ok resO\yych Iti 5 c łych rown
W\ kOnyWOOycll) iałezyce co nmniej L doiiwc w hlula połipropy I lowLŁo O wniosc co

a)inn;e: $0 000.00 Zł brutto

Zamawiajacy \fl UlOWI od \V) koiiawcow wsk:iziiri Ja \\ otuicie lub, we wnioskti o dopuszczcn ic do
udziaki w postcpowtniti im on i naywisk osob wykoiutacycłi czynnosci przy rcali;:w
yló\icnt \rii/. 2. IIbOl1fl0Uj1 O k\\ libikatjOUh ZiIwOIAIJ\yyUh Lub, LbttWiaLIe/ciiti iwli osob: Nie
li (bn n au e tU itlatkowe:

111.2) IODSTAWY \%YKLUCZINIA

111.2.1) Podstaw wykluczenia określone w art. 24 ust. I ustawy l”z.p
111.2.2) Za.iiawiajcy )rzewiduje wykluczenie wykonawcy mi podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pip Nic Ziiniaw iający przewidtijc liasteplijace thkultatywric pod.tawy wyk luczeniu:

3! ON.200, !5:0
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111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKLAI)ANYCII PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

STĘl”NECO I”OTWIERDZENIA. ŻE NIL PODLL(;A ON WYKLUCZENIU ORAZ

SI”ELNIA WARUNKI UI)ZIAIA[ W PoSTĘPoWANIU ORAZ SI”ELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o Ii icJ)OdleĘ;I n in wy kłu etui in oraz spd ii jan in wa ni iików udziału W

postępowa ii Iti

On iadczenie o sjwlii laniu kryteriów selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW „ SKŁADANYCh IRZIZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACE(;O W CELU

POTWIERDZENIA OKOL1CZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. J PKT 3

USTAWY PZl”:

I Odpis z usciwego rejestru I uli centruInLi e dciicji I intormauj o dyiutuliiosci gnspodarcitj..

jezeł I udrebne priepisy wYnwcuu wpisu do rejesnu lub CWI(łeflC.j L W celu potwierdzeniu bruku

pudstLlw to wyklucttnia na podsuiwe o un. 24 usL, S pkt I ustny PZP.ie.eli %) kon;iwca ni

s wdzi be lub Iii iejsce zarn W zkania IM z;i (ciy ton urn Rzcczypaspol itd I „ołsk )C, łani iast

dokurnciuu. O którym nowu 1xiwy”zej. .sk lada doktiiiien L lub dokunienty \y\”stz)% one w kraju. w

którym ira siedzibe lub miejsce ztniieszkaiiiu. potwitadzujuce ()djiowiednio. Le lUC otwirtOjCg()

lik\\ dacji ni nic oalosyono upadloci. \\ysiaW ony nic wczciicj ni! 6 iniesiecy lir/cd uplyweni

terminu skiadaaju ofert .Jezeli krujti niesca zamiesźkania osoby lub w kraju, w którym

Wyk jiuWca ma sicdzibc lub in esce „arnicszk:inii, nie wyąlaje siL dokLlnlenlów. O kióiycli nowu

PY>”d, ntsWI3uIC Sld JC doktiiiieiiltin z:Iwierzljacynl odpowiednio oswiidczeiiie wykwawuy. ze

wskaznriiein osolw albo osób uprawnionych do jego reprez.enLicji, lub oświadczenie osoby, kk rej

7 z 15
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doktinieni lal ihnyciyć. zlożoite przed nolariuszem lub przed L)rWil]em sHdO\yy11],

adm in st iac\jnyifl albo ortlunenl saiiiorzadLl /JW(idt)\\ CĘt) lub gosjiodzticze O wlac twym ze
\yiHedLi Ilu sied/ihe I Liii 111 iejSCe ?flni eszkati ta wy ku a\\cy lub miejsce zamieszkania tej osok.
Ferm in okresiony powyzej stosuje sic. 2. Dokumenty duty Ci4C e podoi uLu [rzec ieLL). % celu
wykazania hiaku istnienia wobec nieo pods[a\\ wkluczenia oraz spełnienia. w zakresie. wjakiiu
\yykonawca p(flyO Iti je sic na jego zasoby. warLili kow 11(1/lal U % postepowan iti jeże I wykonawca
l1Olc:Ja [W flt5OhtcI1 IlotIlTilotu (rzec ie.o.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCII PRZEZ
\\YKONAWCĘ W ł”OSTĘIOW\NIU NA WEZW\NIE ZAMAWIA.IACE(;() W CELU
N)TWIERI)ZENIA OKOLICZNOŚCI. O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST. I PKT I
USTAWY PZP

111.5.1) \\ ZAKRESIE SI”ELNIANI;\ WARUNKÓW UI)ZIALU W POSTĘPOW%NIU:
\\ \kiiL dosta\t H W przypuciku wuidcien Okleso\\ ych lub c iui łych lo\\ licz \yykon\\\an\ ch. \

okresie ostatnich 3 lut przed upływem terminu sklaclz<niu oflrt, Li jeżeli okres pro\\iidzenia
dzmłal nosci jest krótszy — w tym okresie. WYH/ / podaniem ich \\ Lirlosci. przedmiotu, dat
y\ konania podmiotow. na rzecz. których dostaw zostały konane, oraz z;iłicze:iiem dow odow
ukrcslajucych czy te dostawy zostLi Iy W% konL ile lub są w ykoiiyu ulic należycie. sporzLidzOnego
zgodnie z za Lic/n k cm nr 5 do S I \YZ t)< )wodanl i putwierdy;iJLic\ ni civ dosta \Yy LOSU I
wykonane iialezyeic sa: — reflrencje bLidż inne dokuuieny W\StLI\% toite przez podm:ot. na cieci
kwrco dosii\y) były wyh nnywiuic. ;i w irz padko sw hidczco okresowych lub ciaglych Sa

wykonywane Jeżeli z tizisitdnionej lwi) czyny o obiektywi]yiU ulianikteiye Wykonawca nic jest w
stan e uzyskać tych dokumentcw, Wy koiuiwca składu ( „wiatlci.cnie. W pr/y pad ku sw iitdczeń
okicsow yclt lub c hilych itadu I wykonywanych re ktcnue kidż i nie dokut nenh pt)iwierdłUL!ce
cb IiLIILŻyte \\„ykony\yanie powinny In c w\dafle nie wcłe.Yucj iiz 3 niiesiaue ii/ud uiilyweLil
teriniu skkttlanhi oturt.

111.5.2) W ZAKRESIE KRY FItRIÓW sI:LLKcjl:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKLADANYCII I”RZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIA.JACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI. O KTÓRYCh MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2
USTAWY PZP

ż15
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111.7) INNE D0K[;MENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

I ) Wypeln i0fl\ Jor,nn htrz O lertowy Sfl0rZidZ0i1\ t \YykOriVsI [Iii 1cm W/lilii SŁ lWWI)CCgO

Zalneznik nr do SI\VZ; 2) (Xwiadcicnic O spelnicniu Wiruflkó% (IdZiLtIu \ poswptIwarIiu —

Zahicznik nr 2 do SIWY: 3) ()świadczcnic o braku podsUi\% do w\k uczcniu Zakcznik nr 3 do

SIWY: 4) Pulnomocnictwo do uprezuntowania wykonawcy. o ilu otcrtc skiada pulnomocnik: 5)

Zob wiiyun ic pot lm lotu (rzec I co —jezel wy L onawcu poluga na zasobach I nb 5) tuacj i podin ow

trzucicgo:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) Ol” IS

IV.I .1) Tryh ndzkkuia zamówienia: Prietnrg i1Ieoirafllczony

IV. I .2) Za ni aw l2 4 cy Ż4 da w ii ks je nia wa diii ni:

Nic

Iiiforinacju fu tunELi wadRim

I Vii) („ricu Wujc się n(IzicIeil je zaliczek na poczet wykonania zaui(mienia:

Nic

Nuiluzy podać inlbrmuwjc nut tcmut( uduicluinw zaliczek:

IVI.4) \Yyinaga sic ziożciiia ofert w postaci kitalogów clektn,iiicznych lub dolaczenia do ofert

katalogów elekt von icznych;

N fe

f)opuszcza sic złozenic oicrt V postaci kuit:ilońw clcktioniczn\ cli lub doLIczenia do olert

kuituilogów clckt;oiiicznycl

In 1 wrn uw C (10(1 ni kowc:

IV. 1.5.) Wyniaga się zluźni ki oferty wa rialitowej

Nic

Dopu.szcya sic J wenie O krly w;irianlowej

yz 15
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Nie

/]O/L”nIL ()ltiL\ yaruiI1Io\\ej dt)!11J8/C/i SIL I\Ik() /ietlIl(ic/L”Sil\I]l ilożeiiiciu uleny zasadniczci:

I V. I .6) Przew”idywajia Iici.ki WyLOhiaWc(n%, L(Ó1Z\ 1.08(111W LIt j)YOSZCII i tło udziału w

(/„tul(fl1 ()t”I(II(LtO?1 łfl”flcjUCJc” 2 ()/os7c”pzwfl;, dkz/m cnzk,urizcyj;m pcuiiwtsfli”o iIunflI”cwtync „)
Liczba wykonawców

Przewidywana inhlumallia liczba wykonawców

Maksyinzilna liczba \y\kOlUcó\%

KrY term selekcji w yko „nawców

1\.1.”7) Itiformacic ii tciiial nhiiowy niinonj liii) d%IHlnhicrnc4o s%steniu zakupow:
Jni 0W I i 01 ( flyJ becI z e /.U \YH ni

(z przewdtiie Sic ()WiiilIC/CM w liczby tJczestllik( V tIIlloi\\ nIfllo\ ej

Przewidziana m ksynu ma liczba uczestnik ow U mowy ran tow ej:

lillunnacje dodatkuw c:

Zantowicnie obejmuje ustanow cnie dynaaucziieo 5) stemu zikupow:

res strony itennetowcj . na której becl:i z:tin ieszczoiic dud: ił kowc in lori I laeje dutyeziee

dynainiczlle1o yst ciao zakupow:

Infot IHaCe tlOdkO\yc:

W minach iiniowy r rnotej/dynztmiczncLLo systemu zakupów dopuszcza SIL złożenie ulen w

lorniie katahów ełckImi i cziiycli:
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iitfax
Ii11p itp.ti;p.oy.pI 7P400P0k!IacI()publikoy;inego.;ispx?id=8f..

Plte%”td1lje 8k inbrijiitc ie /I()7.UIIVCh ktlal ć\\” elckirouicznycb il)i0i1)laC)i pnirzebiiyeb do

8f101/ad/L”li Ul C iert W nII1NICI] ŁII1]OW\” ranun% ej.”d naiu ICZI)CLJL) yStLI1I Li zak tJO\

I V. I .8) A u keja elekt roli icni a

Przewidziane jest l)neProiya(lzeilie aukcji elektronicznej (p;te/uig mL”ogmnicony. ;n::c/wg

((IUh1IL.OI1I Z og/r)sZrflIL”uz) Nie

Naiey podać adres str011y Internetowej, na której aukcja bedzie piow adzona:

Na leży ii”s kazać cle ni cn Ii kl 6 i•y cli wa ni „śc I l)wI 4 przed ni jot cm aii kc I elekt non icz nej:

1” rzew id Lij C N ię oi. ft Ii iCZCU Iii CC) do I rzc(Istaw k)113 cli wa rtosc L wy iii LIj q CC Z Ol LI P rZc(l lilio tu

zaniówicnia:

Należy pocić. które in lomlacje tostami udostcpn ionc wykonawcoiii W (niLe a tikej elekt on icziiej

oraz iak bedzie termin ich udostepnienia:

in lormacje dul% czace przebieLi aukcji elektronicznej

Jak est przewi dziany sposob postepowali i a W (ok Li aukcji elektronicznej i jak w becia w munki, na

jaldch wykoiuiwcy becśa iiioii licyto\uIć (iuiiiiiiiaine \ysokości postapico):

In loiiuacje dot\C tace \\ \korz\ styw ileiO SpiyL”(tI ciek hon iCLilt !O. rozwiazan SPLtV Laej I

technicznych w zakresie polaczeń:

Wyiiiag;tnia dotyczace lejestracji identylikacji wykonawców waukcj elektronic;”iicj:

Intonnacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich (rw ania:

Czas trwania;

Czy wykonawcy. którzy nie zio;yii iuny ch postipicń. znsl:ina 7(l\aIit)kOWfli do naslcpneLio

etapu:

Warunki zaIll[\iliccia aukcji cicktroniezncj:

I\2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iy.2.I) Kryteria oceny ofert:

Ii tU
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hiip: .iyp.uzp.goy.pl/ZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=Bf.

i\.2.2) krileria

Kryicrj a Znaczeni

I60H) J
!rnin rwiJizacji sukcesywnych (lostaw1(LO()

1V2.3) Zastosowaijic procedury, o ktOreI iiiown w art. 24aa ijsi. I ustawy Pip ( iuze(a
niet,nin iczt mv)

N e

I%3) Ncocj;icje Z oglosi.eiiieun. (lialog kOIlkiircIICYjfl%, paiinersrw(i iiiiiOW”acyjHe

I \„J. I ) In Co u-iii a ej e il a tciii t li egoej a eji Z og łoszcu i ciii

M nimalne \yyfl iwinia. kóre misia spenhuć \\s/.\stl je okit”

I”rlc\\ kulane jest zastriczcnic praa tło udzielenia ;;iiiiowreiui Je oteri \\XIcpnyeli bez
rzepwwtKlzenla icjnc)i

Prze\% dZuifl\ Jest )dzuIu i1cLOt ieji fli Ciap) \\ cclii otirnniczcnia liczby oleri:
\alezy podać Julónnaeje nn Lemat eLipów iieocjauji (u L ni liezbe etapów):

Inlornutcje clod:itkowc

I \„3.2) I utforniacjc uta tcutiat di;uIotiu koułkureuy% j uco
Opis politeb i WYuilUgJul /miaWiajiieeo tLili iuilornhwja O sjicisnbie uzyskania Igo opisu:

In lorniae a o wysokoeJ liagit cl d In wykonawców. ki olzy p Kle/as cl hi logu Konkurencyjnego
pi-zcdsLi\yJIl ozwJi/aulia sIJintuwalce podsLJLwe do skl:itlai;i o!ert. cieL z:lPiawwj:icy nue\ytdue
II I U I Itl)”

\Yslcpiiy linriiionogr:iin poslepo%yanin:

i”dzi:il di:IIOLIU im etapy w celu ouran e/enia huby ro/wia/nn:

2 z 15
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irLh)X
Ilttp%:Lhep.uzp1oy.pI/ZP4OOPodgiadOpubIikowanego.Qspx?id=8f..

i!eŻ) [)odaĆ I)OIJnaCc I]) lejual eIapó\\ cli Ic)nhI:

In loimaej C (tuJa t kowc:

IY.3.3) I nformacj C na leniat partnerstwa iii nowacyj ilego

I icmcniy opisu przedni bW zamówien in delin i Ll)iCC lii nilna Inc w\ mawin a, ki óyym mtiszij

odpowiidać WS/\ sikic otcriy;

I „odział licgucjiicj lUt cLipy \\ CC ItI ognili czcii U I czby o ten pod ICIUIC) Cli I1c<)cUJOIH poprzez

zas(osowan ic krycrló\ oceny u leil wskzizunycii w specy li kacj I sioti 1% cli munków zamów enia:

lnlbriuac e (locIat kowc:

IV.-!) Licytacja elektroniczna

\clres stron in Icrlicto\\ ej. na khrc budzie prowadzona I icytac ja elektronicziti

AJrCN szrony ntcrnctocj na kwrcj jest dosicpny opis przedmiotu Zit]iić \Yicflii W lic\iaci

cich (nn iczaej

Wyinanina dotyczace rejes(nicji i iclentyIikicji wykonawców W Iic\ Licji elektronicznej, w tylu

wVniawlia techniczne urzadzun nloImLt\c;”lych:

Sposób I)5tYP0\”lma \4 toku licytacji elcktroniczncj tym okrcIcnic niinniitlnych wysokcic I

post api c(l:

Iflhnmilcje O liczbie ctapow Iicyliicji ctcktronczncj i czasie ich Irwania:

( zas znyaimia:

Wykonawcy, ku ILZy lic „i loz)” I nowych i istipich zosLtni 7iIh\yII i („kO wiin i Ch I Iiiitcpnco etapu

lcrniiii kladiiiiia \yliiO,kć\% li cIOpu51zC!CiIic clii tidz::iu w IicV(ic;i elek(nonicziicj:

Duta: godzi na:

Fciinin otwarcia licytacji ctcktnmiczncj:

[crmin i warunki zamkni9ciit licytztcj I eicktrnniczncj

„
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I iiek.x
htIps:f/b,.p.uzp.goy.pI/ZP49PodgiILIOpubIikowIncg0.apN?id—%E.

I stol Ie i la stron pos(aI]owieIl II. ktuie ioslana wprowadzoiie do I rese zu\\ ieninej LImow W splu\\ ie

zatli ó\ ci 18 pobije ziie 0. II ho O() Inc \Y8 run k 1)1110W Y. I I bo wzór LI 1110W

\k \m;ILLZUIII Jot ycnkce zubczpwc Lenia III cLytc!o wykonani 8 umowy

In Ioriiiaej e dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

ir7CWi(I u e sic istot ue 7111 iillIy post aii owień zawa rttj u mowy W stosu itkiu do t reci oferty, na

I)0(I5t HW1C K (6 rej (101(011 I 110 WY 1)0111 WYKO tiawcY: flik

Nakzy wskazać zakres. charakter itiiiaii oraz \arUI1ki wprowadzenia /1111811;

I)opLIszczaIIw /1111811y zanartul LInlO%y zostały określone we wzorze Llflh(fl\ — zalaeznik do SI\V7
IVÓ) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V6.I) Sposób ndostpniania intoruiacji (I charakterze poufnym Uczcij don”czi):

Sn)dki służace uch runie iii foru] aej i o cha rakterze pon litym

IV6.2) Termin skladaiiitt ofert lub wit iO.SKÓW O (Iopuszczen te (1(1 udzialti w post1niw;niiu:

Data: 2O20—0Q—0). Ęod/ina: 10:00.

Skrócenie tel111110 skhldllI)ia \Ynht)skOW ze WzeledLI na pilIla potizebe LIdze)el1i1 /1l1R)WIetlil

(przetarg 1 iCOE Ilu C/OII\ przeł arg o2ranie/ony. legoc j aUjC / ogI os/cLeni)

Nie

„sk;tzić powody:

Jeżyk lub jeżyki. \\ 8k cli Iii la ku l)Oltld/uc (Ireny tLił) WI1R)ski O LlOpLlsLe/CJI1C do LId/lIft W

lilio

.Iwyk polski

I y.b.3) Terni in zwiazali ja okrt ; do: okres w dii auli; 30 (ccl osta(ecznei2() lerm I no skladzinia (1 kul)

Iy.6.4) Przewiduje unieważnienie postq)lmania O u(IzieIenw zamówienia, w przypatiku
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II iCj)FZ%Z112 II i:i Sfl)(I 1(61V, K(6IC miały być rzezii aczoile 312 SJi!1211S()W2 iik calosci liii) CZ%SCI

zallióli icnia N it

Iy.6.5) I iiforniacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

15L
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