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Oloszcnic ur 769036—N—2020 z dnia I S. I 2.2020 r.

Sieć Badawcza LUKASIEWICZ Instytut Włókiennictwa: Usluga utylizacji odpadów

0pr0dUkcyj nych

OGLOSZENIL O ZAMÓWIENiU - Uslugi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zainicszczanic obowiiiz.kowc

Ogloszenie dotyczy: Zamów icni;u put)I iczaego

Zamówienie (I0(yCZy projektu luuI puogranmu wspólflmlamlsonaneg() ze suodków Unii Europejskiej

Nic

Nazwa pro jektu liii) )rogra mu

o zamówienie moga ubiegać się w lacznie zakłady pracy chronionej (uraz wykonawci, których

dn ił ulnosc, łub dn ml iłiiosc K lm w „ 0(1? ch n lon”, cli (irg immmz Itl inmc icdno kk ktoi h( (I I rt ilizow iły

zamówienie, obejmuje społeczną i zanodoną integracjy osób będących członkami grup społecznie

marginalizowali yc Ii

Nic

Niilcży podać minimalny proccnlowy w skaźnik z:itrudnicnma osób nalcż:cych do tXlncj tli) wicccj katcgotii.

o których mowa w arL 22 ust. 2 ustawy Pzp, nic mnicjszy niż 30%, osób zatrudnionych ir7 zakłady pracy

chron ionc lub wykonawcow albo ich jcdnostk ( w °

SEKCJA 1: ZAJAWIAJĄ.ĘY

Postepowanie l)rzeprlya(Jza centrala zamawiający

Nic

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zaniawiający powierzyl/powierz3”li

przeprowadzenie postępowania

Nic

informacje na temat podmiotu któremu zaniawiajacy powierzI/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nic
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.Jeeli tak, iiaIe>y wyi]iicnit ZlllflaWiaIZicych. k(OIZV Wsl1OlI]lU 111-zUpFOUZtd/aJ4 ll(ls(cIlOWaflie oraz podic

adresy ich siedzi. haiowe numery id nlyhkacy”jne oraz osoby do koniaktów wrazi danymi do

koniak bw:

Poslcpowanic jest prziron”:uIzmne wspóln ic J YaI1laWi3j3CVflhi z innych pańs(w czionkowskich Lnu

Europejskiej

Nic

\\„ przypadku I)rz.epii)\%a(Inl ilia postępowania wspólnie z zamawiaj cyrni Z iminych państw

członkowskich U liii ElirO1)ejskiej — maj ICC zastosowanie kraj one prawo zaniówień publicznych:

In (br in acje dodał kowc:

I. 1) NAZI%A I ADRES: Sieć 1 ida cia LU KASI I WlCZ Instytut Włókiennictwa, kraiow y nunier

idellt\ Hkacyjm]\ 00001023900()00, ul. Urzezińska St S ‚ 92—I 03 Łódź, wo. łódzkie, pLiIistO Polska. Lei.

——1 542( I 63 I 03. . e—nui il IUI)ioi:o\ySIUI(;1 \y. IotIz.I1l ..ids + 45426792635.

Ad:”es irony inter;ielowej (L” KL ): u w iw lodzpI

Adres pi-ofl ki nabywcy:

z\dre strony mi eroci owej pod ki órym można uzyskać (105W!) do narzedza i tirz.adzen lub iormnatuw

p1 i kó\;, Lwic n i Sa 0L0(iiIC tios1enc

I. 2) RODZAJ ZAMW% IAJĄCEGO: lony (plos/c określić):

[nstytul I adawczy

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA et”Ii dotj”rzj9:

Podział OhO\ĄIaZkOW miedzy zaniawiajacynhi W przypadku wspołneo pr!eprowa(lzania postcpowaiiia.

W tym w FZI( 11(11 wspólneĘo p zeprowadzan hi postepowania Z zamaw tajacymi z innych pai”mst w

cZlonko\y8kicl1 Unii I uropujskiej (który z ZtIl bW iiicych jest odpowiedzialti\ za przeprow adzcnie

; step waI hi. czy m w J iRin zakresie za przeprowadzenie pi stupowinia odpo\yladaja pozosi ali

zii;iuiwmlacy, CZY zllflO\Vieliie bedzie udzielane przez kiżdeo z zm1aw!imjacycl1 indyw!dualnie. eZ\

zafliowienic zostanie udzielone w” iłrueniu I III r/Cez pozostidych zimaw%ijaeych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.iw.]odzpl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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za niówien ja

Tak

\VVv W. IW. 10(17.1)1

Dostęp di) dokiiiiieii (ów Z postępowania jeSt OiflhIIiCZOfl% — więcej in formacji można uzyskać pod

:iIlreseifl

Nic

Ofert liii) wnioski o dopuszczenie do udziału n postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nic

adres

I)opuszczonc jest przesianie ofert lub Wniosków O dopuszczenie do udziału w postępoi;initi W

iflhIY 51)0561);

N w

Inny” sposob:

Wymaane jest przesIiii ie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu W iIlfl%”

sposób:

Fak

Inny sposob:

Pisemnie. 7Lc)(lnie Z rozdzialem X I\VZ

Adres:

Swe lhiduwcya Łoi iewcz — Instytut \\ókeiiińc(wa. ul. Iś:zezińska 5/h. <)2_lO, Łudz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urz;!(Izeń lub formatów plików. które

nie S oó1jiie dostępne

N ieoLra1)iczA)I1y, pełny bc/pO5redIU i bezpłatny dostep do łych narzcdzi mnożna uzyskać pod adresem:

(U 1(L)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zaniawiającco: [Islu:i utylizacji odpadow poprodtikcy”jnycb

Numer referencyjny: IZ ZP—236— 19.20

Prze(1 wszczęcicnI postepowania O u(lz.icIcn Ie zainówicnia i)r7t”Pr(IWL(lzoIIo (Ilalog tecliniciny

Nic

11.2) Rodzaj zamówienia: Uski”i

11.3) I nforniauja (I możliwości skIa(Iania ofert częśchiwy cli

Zamówienie jfl)(IzitIohle jest na czcci

Nie

Oferty lob wnioski o dopiiszczeiiie (10 iidzhilii w J)osIeI)ow:Iniii można skIatkić W ()(liliesieiliii (10:

Zamawiaj4cy zastrzeia sobie prawo (10 udzielenia I:eznie następu jcycIi części liii) rtip części:

M aksymaln a liczba części zamówienia, ii:i które nioże zosi ać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zaniówienia (ii”i”lk ść.:,Xres. ;?)J:a; I I/OŚĆ (/OS/cflt ztshi. III!) 10/)1/

hinloi „// bil) oJ ; yh :upotc( boi i”c,;ru ; Iii „/Iru”a/Ż 1 :i W pIL% 1)adkll partnerstw a innowan J

— określenie zapotrzebowania na innowacyjny pro(Iukt, usluge lub roboty budowlane: I „lzc(l!nlo;elu

zamćwienii es! .ukcesywny” odbior wywuz 0d1)il(IOW PoprodukcYliWch 1). 04 02 22 — odpady :

przct\\orzonyeil WIOLICIt tekstylnych 75 000 kg: 2). 15 01 Ol — opakowania z papieru i tekhiry O 500 kg

3). 15 01 06 — ZnIIcsZWIU Od1Eidy opai{ow:iluowe S 000 k.: 4). Ib 02 14 — zużyte urzidziiiw inni uz

wyIflicIliolic W 100209 (10 160213 1 000 k: 5). 16 02 16 — eterneiiy usuiiietc Ze Źu!\”tyUIi t!Ui(IYcń 1 500

kŚ: 6). 16 05 06 — clicnikiIia laborinoryjne 2 0(10 k. Podane w eibeli iIoci odpadó\y Sa ilociaiiii

szacunkowymi, noga one ulec zmianie w czasie obowinzywa!l!i umowy. Symbole klasyfikacyjne

odpadow pochwo „/Lodnic Z rozporzadzenicin Ministra Ki im;itu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie

katalogu odpadow. Wykonawca dokowi odbioru i zabierze odpady z miejsca wskazanego przez

Zamawiajacego przy ni. Śnieżnej w Łodzi. Wykonawca ponosi pe1u: odpowiedzialność prawna za

przcjyte odpady oraz za całość gospodarowania odpadami, zgodnie z ohowiązuu!cynhi w tym zak rusie

przcpisami prawa. Odbior odpadów będzie odbywał sic zgodnie z potrzebami Zamawiajacego W

godzinach jego pracy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia Wykonawcy takiej
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potrzeby telelonicznic. lub e—iniilcm. I”rowiozowiiiizt ilosć udbioruw odpidow: sucdnio 2 nzs w ifliesiacti.

Transport odpadów odbywał sic bydzic iiii koszt Wykonawcy. saiuochodanii przystosowanymi do

przewozu danego n)dza U odpadów. Za ładunek odpadow obc aża Wykonawcy.

11.5) (;lówny kod C IW: 90500000—2

I)odatkowe 1(0(1y C IW:

Kod CI”y

40511000-2

11.6) Całkowita %% U rtośc za iuówienia (je:e/i :twzauwjqci F poć/C//C HI”o/li/d jC O ii”CH/OC! Lali/O W/L/lICI)

Wartość bez VAT:

\\ duta:

(ii j)l.1padkf ć „„n,ńu tćiiiićiiii Ii liii ć/i IlU/H/C IH 0 VI V/c „I/I/f LC1JCi1J)() II” — CI iaiLo IlU CLI/kociŚ (U

i,lćIkV)lilabicl cyiioc U („LI/11/f oki”es,c 0J)OiI”HCI”i%”CIIIIU 1(11101% I lUI1lOilC/ [nb c/l”lnlnI/ć:lzL”!() •/flFfffff

.:cik ujo it”)

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

134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Pzp: Nie

Określenie przediwol u. wielkosci lub zakresu oraz waruiikow mi Jakich zosi in;i udzielone zamo icni ci, o

kto,ycli mowa \ cr1. 67 ust. I pkt 6 lub irt. i :;4 ust. 6 pkt i ustawy Pyp:

11.8) Okres, w który ni realizowane będzie zamowienic lub okres. iia który została zawarta liniowa

nimowa lub okres. na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

in iesiacaeh: I 2 lub dniach:

[HI”

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

11.9) Informacje dodatkowe:

fKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WMUJNM [DuALU W I”OSTEJ”OWANIU
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18.12.2020

111.1.1) kompetencje lub upnlwnieni3 do prowadzenia określonej dzialalności zawodowej. o ile

wynika to z odrehnych przepisów

)kmcślenic warumikow: Warunek ten zostanie spelniony jeżeli Wykonawca wykaże. że posiaca

ieywolenjm na prowa(l!el]ie działalności w zakresie zbieraimi odpadów o kodach: 04 02 22. 15 Ol Ol.

15 Ol 06. lb 02 14. Ib 02 16, Ib 05 06 wydane w drodze decy”ii przez wlaśeiwy onan adininismnieji

na podstaw w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 iudnia 20 2 r O odpadach (Dz. U. / 2019 r. poz. 701, 730.

1403 579).

Iniormacie dodaU owe

111.1.2) Sytuacja flnammsowa lub ekonomiczna

Określenie warunków : \\ ykniumwea spe! ni warunek jezelm wykaże. że posiadu ubezpieczenie od

odpowiedziumlnoei cywilnej w zakresie pro\\adzonej dziumŁmłmioei zw”maz;mnej z przedmiomem

zamnow ienia na sunie w uuimmmcy na nie niniejsza niż 100 000.00 zI

In Ibri nacje dodatku \\ e

111.1.3) Zdolność heli niema lub zawodowa

)kreślcnie warunkow : \kykonawea speln warunek jeżeli w ykaże, że w okresie ostatnich trzech lal

przed upFywenm terminu skiadania okrt, a jeśli okres prowadzenia dzialalności jest krótszy — w tym

ok mesie. w ykonal lub w ykonuje należy we co najmniej 2 usluw odbioru odpadow w ktorych zakres

wchodziło co najmniej 3 rodzajów odoadow o kodach wymieli onych W IOZ([Z III L 81 \VZ. o wurtoc i

co naj:nniij 50 000.00 zł brtmtto kazdui osiowi.

Zuniuiwiajuc\ wymuizum od wyko,iumwcow wskazaniu w ołercie lub w e wniosku o dopuszczenie do

udzmuLhm \\ postcpowalllm imion nazwisk osob wykontmjacyclm e!\nnoci przy realizacji zuimnówicnium

wrazi imdbnnmcjui o kwumlirkacjach zawodowych lub dośwkmdezeniu tych osob: Nic

in fon nacje dod al k owc:

111.2) 1ODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajuicy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pip

Tak Zamawiajacy dujc nastepujuice akult.ttywnc :iodst,mwy wykluczcnra: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust .5 pkt I ustawy Pzp)
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111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKLADANYCII PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTEPNECO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLE CiA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA

\\AR[JNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKC.JI

Oświa(Iczeuic O l1ieI)O(lIeanhII wykluczeniu oraz 51)eIIliaIIiui warunków udzialu w

Tak

Owiadaeuie o speIniinin kryterión selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. SKLADANYCII PRZEZ

WYKONAWCE W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU

(„011% IERDZENIA OKOLI(”ZNOŚCI, O K”I”ÓIł\(”H IłOWA W ARF. 25 USt I IK”I” 3

USTAWY PZl”:

I ). Odpis z wh”,scwcgo rejestru lub Z cenirilnej ewidencji i inlbrnmcji ulzuiUilno”ci L0spO(bilczc.

jeżeli odrebnc \yYiiUigij4 Wpisu (10 rtjestru kib cwideikji, W celu potwierdzenia brUku

podstaw do wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt I ustawy l”ZR Jeżeli wykona\%ca ma

siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast (lOkuflWfltu. O

klóiyni 110W a W pkt I )„ sklada dokumeflt lub dokumenty wystaWione w k raj ti. w ktorym flhi siedzibe

lub inkjscc zamicszkaiuia. potwicrdzajicc odpowiednio. ze nie otwarto jego Iikw”idacii ani nie

ouloszono unadlosci. wy.tawiony nic wezesniel niż O miesiecy przed Liplywcm terminu skladania

okn. Jci.di W kniti 1111Uj5UU zamieszkania osoby lub w luiijti. w którym wykon”iwci ma siedzibe lub

miejsce zsimieszkania. nie wydaje sic dokumentow, o których mow i powyżej, zasłepuje sic je

dokumentem ziuwierajcymn odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze skazaniem osoby albo osob

upniwnionycli do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby. której dOkLimi ient mial dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sadowym. adm si racy jnym albo organem 5i1 morzadu

zawodowego lub gospodarczco wiasciwym ze wzgledu mm siedzihe lub mi]icjsce nujiiicszkumiia

wykonawcy” lub inicjee zanWeszkallia tej osoby. Termin okrcslomly pOwytej stosuje sie. 2).

Dokumentów dotyczacyeb podmiotu Ir;ccictw, w celu u ykzizzoua braku istnienia wobec niego

podstaw wykluczenia oraz spclnicnia, w zakresie, w jakim wykonawca powoluje siy na jego zasoby,

warunków udziału w postypowanw —jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACECO W CELU POTWIERDZEN1A

OKOLICZNOŚCI. O KTÓRYCH MOWą W ART. 25 UST. I I”KT I UsE4WY PZP
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III.5.I)W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU:

I L Wykaz uIuL! % ykoiianych. 1 w przypadk U \% jadczeń okreso\ ych lub ci4tiych rńwnież

wykonywanych. w okresie ostatnich 3 lal Irzeti uplyuem terminu skladania oleri. ajeżeli okres

pr\y Izeimi dzuilaIiioci jest krótszy — w tym oki-esie. wraz z podamcin ich wartosci. przedmiotu. dat

wyk oiian ia I podmiotów, na rzecz ktorych tKI ugi zostaly wykonane. oraz zalticzen tern (loWodów

ok rela))cye li czy te osI uw zosialy wykonane lub sa wyk onywane mial eżycie. Dowodami

potw i erd7a jcyrn C 7)” tiS łuH 7osta y wykonane należycie sa: — referencje badź inne dokumenty

wystaw ione przez podmiot. na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciarłych sa ykonywane. leżeli z uzasadn one przyczyny o obiektywnym

chan kierze Wykon. iwca nic est w stanie uzsskać tYch dokumentow. Wykonawca sk lada

oswiadczenie. \\ piyypadku w adczeń okresowych lub cla ych nadal wykonywanych icflreneje

badz inne dokumenty pot\ylcilząuce ich iutlezy te wykonywante )0\\ inny być wydane nie wczesiucj

lUZ - iliicsiaee przed up!ywem terminu skh:dania okn. 2i. Dokuiueiit potwerdzajacy. że wykonawca

jest obezpieczony od odpowiedzialnoei cywilnej zakresie prowadzonej dzialalnoei zwiazanej z

przcdmiotemi zamowicilia na sunie gwarancyjna 100 000.00 -zŁ

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

111.6) W YKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCh PRZEZ WYKONAWCE

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI. O KTÓRY CII \:IO\\% W AIL 25 L”S]”. I PKT 2 USTAWY PZl”

III.?) INNE DOKL”MENTY NIE WYMIENIONE W pkt IIl.3) - 111.6)

wypełniony formularz olcrto\ky — Zuhiczitik itr t i nr IA do SI\VZ: 2) owiadcztnw o spelnieniu

waiunk ów udzialu w oskowaniu — Z;,Iacznik nr 2 do SIWZ; 3) oświadczenie o braku podstaw (10

ykIuczema Załaeznik nr 3 do SIWZ; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, O tle otrle

sk łada pel tiomocnik; S ) zohow i!zanie podmiotu trzeciego — jeżeli wykonaw ca polega na zasobach lub

sytuacj podmiotu trzeciego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

lvi) OPIS

IV. 1.1) „[ryb udzielenia zamówienia: Przetarg :iieo1ranlczony

Iy.1 .2) Zamawiajacy żąda wniesienia wadium:

N je

Inlbrmaej i na lemat wadi um

IV.I.3) Przewiduje się udzieknie zaliczek na pocze( wykonania zamówienia:

httos:hb2pużp.goy.pVZP400PodqiadOpubIikowanego.aspx?IdU2b5aaO-445a-47e1-b3e2-Gla7allfde54
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Nie

Należy podLić in lonnacj e Iti temat udziełan hi zał iczek

IV. 1.1) Wyinaga sk złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub (lolączenia do okrt

kata logów elektron icrn ye Ii:

Nie

l)opuszcza sic zlozen je otut w postaci kataloLów elektron icznych lub do lączen hi do ol crt kata lOLOW

cieki mn cznych:

Nie

In Fon n; tej e doda t ko e:

ł\ .1.5.) Wymaga sic złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sic zluzeiue okuty WiiiiLtiltow ej

Nie

Złożeniu ukuty wariantowej dopuszeza sic tylko zjcdiuiezesnym złożeniem ulerty zasadniezuj:

IV.I.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

p/::c”/a/t” u „ynic:oni; „ienja fe: uy/oy:c”,;h”,u, C//C//CłU AUI/Xun”//Ć i7/?1 pu/flu/w/ii”u J////C iICtLiJiI(”J

Liczba ą ykonawców

I rze\\” i C ły\ya I ui n i nina1iui I iczł a \yykun ay có y

\lnksy,nzibia I.ie:”łxi \yykonat% tO\y

I\Ą”tena selekcji wykonawców:

Iy.1.7) Informacje na temat UmOWY ramonej łub dynamicznego systemu zakupów:

Urnowa ramowa bedzie zawarta:

(„ty” przewkiuje sic uraniczeIue liczby uczestników umowy” ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników urnowy ranmwej:

I nionnacje dodal kowe:

Zamówienie obejitiuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

hIIps://bzp.uzp.qnypI/ZP4UOPodIadOpubIikowaneqoaspx?id=f72b5aaO-445a-47sl-b3t2-61a7al1fde54 9/13
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Adrc 8(1011V II1leriIclowc]. IW której hcda aiuicszcionc dotLilkoWc iiiloiiitIcic Iyc7acc

(1)” 1] an I C /flCZO sy S teino ja ku pow:

ifllOriilUCjL” ddlko\ye:

W ramach umowy iamowcJ/dyiiaIr1iezne() systemu zakupow dopuszcz;i SIC zlozesie ofert XV formie

ka ta I OóXy ciek (i-oni cznyc Ii:

Przew id LI] C SIC pobranie ze ziozonych ka ta loów cieki ronicz nyeh in Ionuaej potrzebnych do

sporzadzen a o kit w niinacli umowy a nrnwcj dyna]] it-Zneno s steniu zakupow:

I V. 1.8) Aukcja elektroniczna

l”rzewidziaiie jest przcprowadieiiie aukcji elektronicznej (p:e/a;z izho;ć;,;u;:nn. pJ-:(/aI

uirnuu(:onl Mm o/o.”iin”iii) NIC

Na leży podac adres s(mony n (eme(owcj na ktorej au keta bcdz: c prowadzona;

Naley wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewhlue dc otraniczenia co do przedstawionych wartości. wynikające z opisu przedmiotu

ta mówien bi:

Należy poduć, które informacje zosiami tudosiepnuone wykonawcom w trakcie imtikcj ciektronicziicj oraz

jaki budzie It_rinin ich udostepnicnia:

lnlormucje dolycz;ice puzeheu itikuji ciektronicznej:

Jaki jest pr”cwidz:any s1iosob pos(tpowania y toku aukcji cicktroniczue I jakie bedą warunki. ua jakich

wykoiiitwey buda I11OĘI i licytować (iiiIflhlltII nt. wysoki )C t postUpi eń

inForniacje dotyczace wykorzystywanego sprnttl elektronicznego, rozwu!zu i specyfikacji tecluucznyuh

W zakresie polauzeii:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyrkacji \yykoiitwców W aukcji elektronicznej:

infouunacje o liczbie etapów aukcji ckktroniczncj i czasie Ich trwania:

Cz L5 trwania:

https://bzp.tizp.goy.pi/ZP400PodgladDpublikowanego.aspx?idlT2b5aaO-445a-47e1-b3e2-61 a7al 1fde54 10/13
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(iv wykonawcy. k lórzy nie z!ożyl i nowych postap:eń. zosLinii zakwa li kowin di” nusiepuczo etapu:

\Vzirtinki zamkniccia aukcji elektronicznej:

IY.2) KRYTERIA OCENY OFIIĘI”

IY.2. 1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Term in odbioru i WyWOZU odpadow 40,00

I \2.3 ) Zasiosowaiiie iiiocctl u iY. o której mowa w :ii-t. 24aa iisi. I osi awy J”zp pi-zetii

ni eogran iczony

I\”3) Nctocacje z ogloszenien, (lialog kOHICUrenC3jny, l)artnerst%y iflhlO%Y2c3j HI”

I Y.3. I ) I nlorinacj e na temat neocj acj i Z ogłoszeniem

Minimalne wymar.ani;i. które nuiszi spełniać wszystkie oieri\

Pryewitlz;ane jest 2Li5Il%C!CflIC priya do iidzieleiiii zamóu IcJijil IliL podiiiwie oleil wsirpnych bez

przepr \yLidZell hi neocj ej

l”rzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Na I ey potłuc n tormiwje nii temat etapów negocjitej i (w tym I iczhc etapoU ):

Iiilormicje dodatkowe

I \„3.2) I afórmaeje na temat dialogu konku reneyj negO

Opis po r/el) U yn iagaii Zamawiaflcego lub I nion iacj 1 o sposobie uzyskania tego opisu

lniorrnacja o wysokości uwrod dla wykonawców. którzy podczas ilialogu konkurenuyjnco przedstawili

rozwiązanhi stanowiace podstawc do składania ofert, jeżeli zarnuwiajucy przewiduje nagrody:

Wswpny barnionogriim postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

hiips://bzp.uzp.gcypI/ZP4QOPodgIadOpublikuwaneqaa,px?d=U2b5aaO-445a-47s1-b h2-61H7a11tde54 11/13
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T\ale,”y podic inlormacje na lenni elapow dialogti:

In furii me e dud takowe:

I .3.3) In formacje ila terna partnerstwa innowacyj iico

I Jeiiienty opisu przedni ulu 7arnóWiefl ta (lelui I tijtice 1111111 nia Inc wyiiiw unia, którym IlflIs7tI odpowi udać

w szystkie uleny:

Podział negocjacji na ciupy w celu ograniczeniu liczby oRni pod tegtgttcych negocjacjom poprzez

zastosowanie krytciiow oceny ulen wskaztinycl] w spccyIkticj istoinycl I XX arunkuw zamówienia

In fonii acj e dud ti tku we

IV.1) licytacja elektroniczna

Adres stlony mtennek wej. na Ltoncj lidzie prowadzona I cytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej. IIa której esi dosiepny opis przednuotu zamówienia w Iic\tacii elektronteznuj:

W YnitI:aItia dot cztice rejestracji i ideniytikacj wykonttwcó\\” w icytacji eIekrroiiiczne. W Wrn

Wylitilgilniti techniczne uryądze( nbrnuiiyrziiyrh:

Sposób pO5tepO\ unia w toku lieytticj i elektronicznej. X tym określenie min mulnych wysokosei

post p lew

Iniorniacje O hezine eltip w Iieyttwii elekiroinuznej I czasie ich trwania:

Czzs trwania:

Wykonawcy, któryy nie zloyli nowych poshipiei”i, zost;int zakwali likowani do nastepnego ciapu:

Termin skiadania wnioskow o dopuszczeihe do udziału w I icytaej i elekt runicznej

Data: od;ina:

Termin otwarcia ]tcyiacji elektroniczne;:

Termin warunki z%Ilnkniccltt licyticji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogolne warunki ulilowy, albo wzór umowy:

Wymauania dotyczące zabe?pieczenia nalezyIeto wykonana urnowy”:

htlps://bzp.uzpgoy.pIJZP4OOPodqladOpubIikowanegoaspx?id=U2b5aaO-445a-47s1-b3e2-61a7a11fd54 1%/13
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In 101111 aCJ e dod (k )we

IY.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje Się istotne zmiany 1)081 aiiow leń zawa rtuj 111110W Y W 5(0811 oku (14) treści oki”ty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy.

IY.6) lNFORMAC.II ADMINISTRACY.INE

1V6. 1) Sposób udostcpniania inI)rm:Icji o charakterze potilnyni (jeżeli do/i”e:y):

Srodki siużace ochronie iniormaeji o charakterze poiifnyni

łYk.!) Termin skiadania ofert lub wiiiosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 05.012021. iodzina: L 0:00.

Skrócenie terminu składania niokow. ze \yzidcdu na pilną potrzebe udzielenia zamówienia (przctaw

11 ieorui1 iczony. przetara oraii iczony. neiocjac je Z ogłoszen ienl ):

Nic

W ski te powody:

iuzyk lub jezyki. w jakich nmw być sporzadzane olcrty lub wnioskj O (loptlszuzenic do udziału \\

postepowan itl

> iezyk polsk

lYk.3) Termin zwi4zania oterta: do: okres W dniach: 30 (od ost:neczneL!o terminu składa!pi O

lYk.4) Przewiduje sic unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, W przypadku

nicprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie calości lub czcśei

zamówienia: Nic

IV6.5) Informacje (lodarkowc:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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