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lnl'crrnac,je na

jtl ie

lrttp s : //b z:p. vzp . gov . 1tI I Z)?

]\,tie

le'Zc:Ii tak, nale?y r"{mienid zamavriaj4cych, kt6r'zy wsp6lnie przeprowadza.j4 postgpowanieJe'zen rak, nalezy wl'mienid zamavriaj4cych, kt6r'zy wsp6lnie przeprowadza.j4 postgpowanie

oraz- podai adresy idh siedzib, klajowe nunery identyfl{acytn; ora,z.osoby do kontakt6w wfaz

z darryrri do 1,:ontak!6w:
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podmiotu kt6r'emu zama,wiaj4cly powierzyVpowierzyli prov,adzenie

plze'z:zpmawia iacvch

wsp6lnie z zarnuiiarj4cymi z linnych paf,sfw

iaj4cynLi z iinnych

narzqdzi i urz4dzeri h,rb

w przypadku prz:ef rowadzania postgpowania wspollr ie z zamawiaj

pzrrishv czlon,korvskfch Unii Europejskiej - maJ4ce za] tosou,anie krajowe prawo
zarnr 6wiefl publicznf ch :

lnformac.ie d odatk{wer

I' 1) NAZWA I ADitES: wojew6dzk.i haspektorat ocltony RoSlin i Nasiennicru,a w
D^-,-,^,-',. r-..^: ^---_Poznaniu, krajowy niLmeL icler-ityfi1,:acyjny 63429840200000, ul, ul. Grunwaldzka , 60166

llozriari, woj.',vielko$olskie, paristrvo polska, ter, 61g 60$ 91r, e-mail r.r,i-

poz:rrar.r@piori;n,gov,1|1, faks 61g 6g5 gg+,

Adrr:s stfol1y inter^etpwei (uRL) : wrwv,p ior n, gov.pl/rvi!lkoporskie

.z\dre:s plofihL nabywqy: nie

z\ch'r:s strony internetpwej pod kt6r.ym llo:zna uzyskai

lolrnat6w plikriw, ktdr.e nie s4 ogoh-iie dostgpne nie

I, 2) RoDZAJ zAM]AWIAJAcrrGO: Aclministracja r.zl4dorva rerenowa
'a a\ r\rrAr\,<- -'--I,3) WSpOLNE UD?IELANIII ZAMO\ryIENIA (iete'li rtotyczy):

Podzial obowi4zk$w nigclzy zamitvriajilcymi w pr:zyppdkr-r wspollego ptzepr.owadzarria

postQpowania, w tjrrn w przypaclkr,r ,a,,sp6lnego przeprciwadzania postgpowariia z

dc stqp do

Podgladolrublikorvanego,aspx?iql: c5521c33-gg 1 5-4 1 7g,., 20t g-10_23

zirurawiaj4c ,yn)r z inuych pafrstw czlonkowskich unii puropejskiej (kt6Ly z zamawia.j4cycii

-1r:st odporviedziahlY za ptzepro'waclzenie postEpowan iti, c:zy i w jakim zalcreste za

prz;eprou'ad:zenie f ostgpowauia odpowiadaj4 pozostali zamawiajqcy, czy ilalrowier-iie
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ecz pozostatych, zanawi{jacf ch):

osredxri dostgp do dokulrrent6iw z postgpowania mo2na

olskie

a kt6rej zatnieszczona fqdzie specyfikacja istotnych

olskie

tgpowania jest ograniczpny _ wigce j informacji motna

dopuszczenie ,rlo udlzialu w post{powaniu nale2y przesylai:

olluszczenie do udzialu w

uszczenie do udzialu w

rt lub wniosl<dw o 
Q
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postgpowaniu w

Nie

Ofert5, lub rvnrioshi

EIekf ronicznie

Nic:

adles

Inn1, spos6b:

hltps ://bzp, uzp, gov,y>ll Zp 4

rt lub wniosk6w o doirjest p

iuwi

gzyku
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I(onnunikacj a elekfroniczna wymaga

plilk6w, kt6re nie s[ og6lnie dostgpne

i{ie

I.Jieograniczony, pelny,

rLdresem: ('URL)
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Il, 60-166Poz,rlaii ul, Gr.r,rnwaldzka 1250 B

korzystania z 4arzgdzi i urz4dzef lub format6rv

bezpoSreclni ibezptatnv doslen c1o fych nangd,zi tnolnauzyskai pocl

zamaw sarnochoddrv

zkiego I 1n iNasienirictwa

elenie 7: orno dialog

pQstgpowaniu mo2na

,4tznie nastgpuj4cych grup

2ei zostad udzielone za

s lrK{ lJ A U : llIlZBDMIarZAM-ruA

2018-10-23
lt,rttlts:lllv'p 'uzp.gov.pliZP400podgladopublikowanego,aspx?i!:c5 5 27 c33-gg1 5-4 17g,



Sl.rorra 5 z 14

It,6) Calkowita

zctnt ot't,ieniq):

zam6wienia (lezeli z am qtry i cU qcy p o daj e i nfor nt cr cj e ct w cu^ L o i r; r

WaltoSi bez VAT:

Waluta:

Pi,N

mowa w art, 67 ust. 1 pht t1 i ,/

6,1 8

ritoSd

1 7788

\YA

uL'vyJ \ /_P'

6wienie Iub okres, na kt6ry zostala znwarta

tanowiony dynarniczny systern zahuprlw,:

30

okreslenie przed'-riot!, wielkosci lub zakr,::su oraz wa'lu-ik6w na jakich zostana,r-rdzieloLie

zamotvienia, o ktolycJr rlowa rry alt, 67 Lrst. 1 pkt 6lub wiaLt, 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:

:c5527c33-8815-4 178,,. 20 Ig l0_23
h 

f 
tps : //bzp, uzp. gov, pl/ Zp 400p o dgladOpubl i kor,,,anego, aspx ?i
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Podgladotrrublikowanego.aspx?id c5 527 c33 -Bg 1 5-4 1 78.., 20r B -rc-21)

w dniach alarozpoczQa

II.9) Informarcje clodatkowe:

SII(LJA III: INF RMACJE C) CIIARAK'I'E EfRawf{YM
EILOI\rOMICi(,NY FINANSO M I TECI{I{ I\YM

IN

ne

ri s1,

<ladania

TII

a

httlrs : //bzp. n zp. go',, .ptll Zp 4

Okres w lnlesilac
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us1, p pkt

ustawy Pzp)

5 ustawy Pzp)

afi 24 ustuiy1'ak (podsLeLwa kluczenia okleilona w

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona. w art.24

UST.

-10_23
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III'6) WYKAZ O$WIADCZEN LUB DOKU]WENCOW SKI,ADANYCH P[{ZE]V,
W'VKONA\AiCFJ TV TOST4POWANIU NA WEJZ\IANIE ZAMAWIAJACEGO W
CTiLU POTWIERDZENIA OKOI;, ]CZNOSC]I, O ftTONYCH MOWA W ART. 25 IJS,| .

1 t''K',r 2 USTAW! pzp

III'7) INNI. DOKUMENT' NIE wyMIENToNE w pr.t ,,I.3) - III.6)
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ia do oi'ert

ia

brdo
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riantorvej

szc.za sig tylko z iedloczesnym zloLem ern oferty

blikovzanego.asnx?id]: c5527 c33-881 5 _41 78.,. 201g_10_2.3
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IV.1,5,) Wymaga sig

l"iie

zlo|enia oferty wariantovye i :

zcza s ty tva
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.9or'.1 dOpLr
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)',loLen

z;asadn
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[V.1.7) Inforrnacje pa temat umowv r
Unrowa ran:ro\ /a $gclzie zautafta:

Czy przewiduje si oglaniczenie licz

Plzewidziana m

Inlblrlacje dodatk

Zam6wienie obejr

Adres strony inte

dl,narnicznego sy

etowej, na ktor.ej

nu zakup6w:

informac.je <lodatk

W rarnach Llmowy

w 1'onlie katalog6

Plzewiduje sig pob

spolz4dzenia ofelt
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ramowej:

temu zakup6w:

dodatkowe infolmacj e doty r:z1ce

up6w dopuszcza sig zlozenio ofert

ricznych inforrnacji potr.zebnych do

znego systemu zakupow:

5527c33-881s-4178.,.

,ktfrzy

niem, dial

mowej lub dy

y uczestnik6w

bV<I+zami

ie ze zloZonych 
$dalog6w elek

amach unow)/ r.{mowej/dynam

https : //bzp. uzp. got, .pll Zp 4

M aks y rnah n ltczp a wykonawc 6 w

Krytelia selekcj i J4,konawc6w:

20r8^10-23
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l( i,

--c5527c33-8815-4178

a aLrlccj i elektr.on iczrr ej :

ENY OIIERT'

ofert:

nastgpltego etapu:

V/arunki zar.nknigc

I\i.z) KRY'r.ERIA O

IY.2,l) Kryteria oce

[Y.2,2) Kryreria

I(ry teria

cel1tl

Flvvat:allcJ a

http s', I I bzp.uzp, gov . pI I Zp
20rB-10-2:)

PodgladOpublilcowane go, aspx?id
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bezpieczerisl

lelmin dostav,ry

IV'2'3) Zastosowanie procedury' o ktdr*j mowa w ar](. 24aanst,x ustawy pzp (pt,etary
nreoglanrczony)

IV'3) Negociac,je z ogloszeniem, diarog konkurencyjn , partnerstwo innowacyjne
IV.3,1) Inforrrracie na ternaf nponciq,r.ii z nnt^oo^-i^*IV.3,1) Inforrnacje pa temat negoc.ia,r:ji z ogloszenier4

l\4i'imal'e wyniagarlia, kt6r.e muszq spelrriai wszystkie !ferty:

do urizielenia zam(ivienia na podstawie ofer.t wstr;pnych
P r zeu,idziane 

.j est zaS,tr zelenie pl.awa

oglirniczen ia licz,by ofer.t: Nie

(w 
ffrn 

liczbg etap6w):

i=1c5527 c33-88 1 5-4Il 8... 2Oj fi-10 _23

bez p r zepr owa<Jzenia negocj acj i Nie

PrzewidztaLry jr:st po(zial negocjacji na eti,rpy w celu

Nalezy podac informEc.;e na ternat etzLpoiv negocjacji

i r rfolnracj e dod atl<owe

acje n

vYmag sposobi

,'SOkOS podczas go

'wt,zar ia of'ert,

czenj a liczbS, r ozw 16zan

ow clialogu:

10,q0
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Elernenty opisu pt'zedmiotu zam6wienia definiuj4ce niifimalne wymagania, ktorym musz4
odpowiadai',^rszysttie ofer.ty :

podlegaj 4cych rregocj acj om

specy fi kacj i istotny cl-i warr_rnk6rv

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjJ,r.go

Fl.letrrer-rtrr nr.in', ^r.-!.]*i^+,, -^^^1---: ^ -t r c , !

IV,,{) Licytncja elel{troniczna

Aclles strony interneiowej, na kt6r'ej bgdzie prowadzona licytacja erektr.oniczna:l-rv,r*ezrvarq LLwJ LqvJa sl|;l!Lrulllgzna;

Aclres strony interneiowej, na kt6rej jest ciostgpny opis plzeclmiotu zamowienia w licytacji
elektlonicznej:

w'yLrragania d'rtycz4fe rejestracji i identyfikacji wykonalvc6w w licytacji elerktronicznej, w ry'r
w1, rLr a g an i a te,: hni crf e uv qar"nLnfo rrnat y c zny cht :

Spos6b postgpowanih w toku licytac.ji elektr.onic:znei. w ym ola eSlenie minimalnychIC"Znel,

Czas trwania:

wl,sokoSci post4pieri l

Inlbrmacje o liczbie {tapow licytacji elektr.onicznej i

Czas trwaniz'

)t'l

ie

tr'

an1 za\<w alifi kowr;rni do nastEpnego

licytac.j i elektronicznej :

postqpie6, zobl

: do urdzialr-r rri

roniczne.j:

czaFie ich trwania:

wplorvadzone do

warunki urpoi,vy,

tt'eSci zawieranej ulrovv)/

albo wz6r Lulowy:

PodgladOpublihovranego, aspx ?i{: c5 527 c33 _ gg 1 5 -4 1 7 B.
hltp s : I I b zp,uzp . gov,ltl I Zp 4

2018-10-2.3
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:

sunku do treSci oferty,

zmtan:

Srodki slu24c o charakt

r.iie do1ycz1,

Iv'6'2)'fermi vvnio,sk6w w postgp'lvaniu:
))ata: 201 8- 10

Skr6cenie ter' \ i, zr:: y1t7gl e'ta zamo.wie'ia
(przetat'g nieog raniczony,

l.lie

Wslcazai powc

aht

la

IV,6) INFORIWACXB ADMINTST. RT\C yJNE

IV.6.1) Spos6b udlogtgpniania inforruacji o charakterlle poufny,m (ezeli do6tczy)

nie dotl,czy

Lrzp, gov. p I/ZP40 0Po dgradopubl ikowane go. aspx?id:c 5 5z,r c33 -g g r 5 -4 \ 7 g
https:i/bzp

20tB-10-23



ltl

-LAI, CZNTIK I

tps I lb'zp r.rzp gov,pl/Zp4p0podgladOpublikqwanego aspx

IV.6.5) Przer,viduje sig uniewainienie postgpon,ania

slu24ce sfinansowalriu zam6wieri na badania nauko

z am aw iaj 4cy z amiirzal p r z ezna czy ( la s fi n a n s o$, a n

zostaty mu lrrzyzn4ne Nie

f V.6,6) lnfornr acje clodatl<owe:

IN}-ORM
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udziqlenie zam6wienia, j e2eli Srodld

e lub prace rozwojowe, kt6re

caloSci lub czgsci zamdwienia, nie

,CZ IOWYCH
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