
IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją, konfiguracją i
uruchomieniem

Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwoty określonej w prztTisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy idnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: M.:;ZP_fl6_ 16; IX

Łódź, O9.O5.2O8 r.
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I. INazn”a (firnia) o raz adres zani:lwi;Ijaceio
Instytut Włókiennictwa

LII. I łuc ińska 5/15

92-IQ) Łudź.
tel. 1)4261—63—10

L,ks. 042 670-26-38

IŁem n: 0000502.N

VAT Ul l”Ł 724•000-06-64

(.odziity pracy: od poniedziilkti do pialkit, od 7.30 ilu 5.30.

II. „tryli iiclzieletti;i zaIiiowieHhii.

I. Ntiiiuisze posicpowanic prowaiłzotic je1 w trybie piyeIaritt Iieoeraniczoticso na poCtiwic ii, 30 i no1.
usl;,wy z dnia 29 „dycznia 2004 r. „rawo !atiiowicti I”uliliciiiych, zwaiie dalej .jisttwa „Ir oraz aktów

wykonawczych wydanych na ki pdsiawic.

2. W zakresie nieureulowanym iiiniesz:t Speeyłtkaqa Istotnych Warunkow Zwnówienii, zwana dalej
.51 Wł.””, zastosowanie maja przepisy ustawy P/l”.

3. Warteoc zamówienia nic przckracza rówi wtrtoKci kwoty okreloncj w przepisach \kykoilaWc/ych

wydanych na podstawie art. I I ust. 8 utawy 1”/t”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

I”rzcdiuiotem zamowicnia jesL Dostawa niacierz dyskowej ii raz z instaI;icj;, konfiuracj; i

nr uch orni cni ciii.

[)opuszczt si ur”iadzen „a równowazne roztimiarie ako urzaid”zeii hi wykonane przez dowolnych producetilow

przy zauliowaititi identycznych lut) lepszych parametrów technicznych i walorów u”ylkowyeli.

Macierz musi spelniać następujące wyinagailia tecliliiczmie

Mac trz musi być wyposażona w co najmniej 2 kontrolery pt”aeLIJąCC w trybie Act iye/Aet iw zaj inujace sic

nhsłu ga dostepu (10 dysków.

2. Urzadzenie powinno być wyposażone w podwójny, redundantny system „zasilania i chlodzeiiia,

gwarantimjacy nieprzerwalność pracy i utrzymanie luiikejonalnosci macierzy w szcz.egolmioci d”zialania

paiiucci cache w pm”yypadku a\ąarii jednego ze zrodeł zasilania.

3. Macierz musi umożliwiac utworzenie \\nlulncnu LUN t” rozmiarze CL) najrnnicl 256T8

i sysemliu plików co najtaniej bITU.

4. \„Iiic murz musi posiadać co najmniej 48 ( iB kA systemowej pani cci eache olisi twujacej odczyty i zapisy

(painieć mlotepna na kontrolerach macierzy). ieli rozwiazanie stosuje mechani,mii nin”rorimicu oliszni”u,w

buIruijacycli zapisy należy zalożyć że 100% pennosci mm> zapisy.

.. Macierz nosi posiudac mozliwoe rozbudowy pamieci eache do nininiuma 800 (iB neto”, [łopusze/a sic

rozszer,”.enme pam leci caehe oparciu tłu, (1% sk lub kaily w technologii FLAS II.

6. Macierz :nui Iiyć (mdponia na awarie pimnieci t”,telie, W „czcs,,lnoei p° caelie przeznaczone do

zapisu (ang. wntc cache) i zapewmmiae w razie tinty zasilania zabezpieczenie dam”ich imit_”/a)siinycli ta

i rez tiieo2raniczmin e,a.

„7 ()lćrtiwane urzadzenie flowiu)iii, byt” wypmisa/omie W CL) i)aflhi)ie 4 por(Y l0( b lthcm”miet I3r-eF

i I porty I 0( b I Ihernet SFP— t ibsadzoiw wk idkitn i u ielomodowymi w teeyIiKaei i S R pi”zeziiicznnycli

di, tl(ksteJ1f)i lilia danych.

S Mac ierz dyskowa fl(fl%n;la ttm)io/bWatc 5Iti.t)W”ailte w niej tRków SSI) I 11)1) ISk. 111)1) tOk i I 181) 7.1k

Pi W)””,lostjOi)yełI W iiiterL”s SAS 11(ihps (SAS. NI —SAS) zam”i”unm” 15”” jaki 3.5””.

9. Macierz muui Inc wyposazona w tIyk poE.id.tj;1ce podwojne inierleisy.

IQ. Macierz musi twe wypmażLml W ełobalne dy”ki zapasowe dla dys-ow d:ui\ca W liczbie u ni.ijacci

ti(tokti)lentnwmt)\eh nmteeen roducenta maemerzy.

II. Macierz mUsi mice możIiwo”ć instalacjE tlyko\% SSI), SAS. NŁ—SAS W tej samej po”ee cysknwej.

12. Macierz musi ttinożłiwiac rozbudowe (10 15(1 napcdow dyskmmw)eh w (Jbrcbie pojedynczego umy:idzeimit.

I 3. Macierz musi zostać wyposiżoiti W (łyski:

S8l)i” pojemności nie w ickszej ni z 800(8, dające mizyteczna przestrzeń 5.7 Tli,
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• SAS I Ok o p(i]eIlUlOSc I ILe nr ekszej fliz I .2 TB, dajace Liż yLecznĄ przestrzeń I 7 TI,

• Nearline SAS 7.2k o polemności nie większej niż 4Ifl, dajace użyteczna przestrzeń 42 IB.

Macierz musi być wyposa,.nna nr dyski typu I lotSpate w liczbie zĘc)dne Z zaleceniami producenta.

14. I”olaczenia miedzy dyskami a kontrolerami powinny być wykonane w technologii SAS I 2( bps.

5. Wytm_tna jest obslursi nim 25 dysków 2,5”” w pólcc o wysokości iiiiix 2tJ unu niutzliwinć obsliigi 15

dyskow 3.5” W obrebi” ednu pulki o wysokości naw 3 U.

I N Niticierz powinna uiinitziiyiae wwnoczesn;i ()bsILigL” widii P111>1110y kAll). Ze w,gledtt na z:ikladtne

prze/II;tczenle unie szew urz dzeiita zaluawiajacy wyiiuue:i. by oblugiwaIo ozio. co ulatitiniet RAili ISo.

17. Macierz musi posi:tdac ltaukejuin:ulność tworzenia kikLtI”iy”uh kopii nLeawkowyclu wewnetr/n\mi

iuechaniziniini macierż nr technologii „„redirect oli wtIte””. Nalezy doslarczyc licencje nit calu iojelimosć

II idC er/y.

IX. Macierz musi obsługiwać 256 kopii iniawkowycli pur dysk lociczny LUN oraz 256 kopii pur syslem

plikow.

I. Przepelnienie prze%trzenl dIt kopii mnaukowych nic noże powodować hkdów zapisu ni przestrzeń

t id u k cyj ni.

20. W przypadku odtworzerua danych z dowolncj kopii ntiiawkowcj, unudzenie milsi pozwalać na poprawne

zachowanie takie wcześniejszych jak i późniejszych siiupshotow, z zachowaniem możI iwoci kolejnego

odworzenia danych ze wszystkich istniejacych (starszych i nowszych) kopii dostepnych dla danego

zasobu.

Dl . Wraz z macieizą musza być dostarczone licencje potrzebne do odtwarzania wolurninu z kopii migawkowej.

22. Macierz musi obsługiwać lun inasking, lun mapping i inicjowanie staflu systemów operacyjnych. Należy

dostarczyć licencje dla niaksytnalnej wspieranej liczby serwerów podlaczonych do macierzy.

23. Macierz milsi być wyposażona w l”unkcjonalność zjirzad,inia poziomem usług (ang. QuaI ty oś” Seryice)

poprzez możliwość okreslania wartości „nie większej ni,”” (liinil) dla następujacych parametrów dostępu do

dysku logicznego:

a. IIi)Sć operacji na sekundę (101>5).

b. l”rzeputowość (M B s).

24. Macierz inwi umozl Wiać reni ikacje nchrotitczn:t i asyne!iro:iicz.nej danych blokowych oraz repl kacje

asynchroniczna dla danych plikowych pomiędzy dwiema macierzami. Wyiiiiieane lest dostarczenie licencji

na pc”lTlą pcijeiunosć oterowailci Inilcieizy.

25. Macierz musi po.iudue unkcjonalnoc uieriiwui polegijcu na autotualyuziiej nueracii blokow danych

dyskow loeic/n\ cli pniu etizy rożnytlti typain i dysków litycznych. w zależnoei od siopuuit wykorzystania

danego obz1n przez pukacie. M iuracje musz ku wykonywane uutoiuuatyuzn je licz udziału

tdminstraiori, Pojedynczy nigrowun obszar nie mnie być większy tu 256MB. Migracja danych musi

odbywać się bez pr/urywania dostepu do ditwch od strony hostów i aplikacji. N tezbedite jest dostarczenie

licencji na cała pojemność macierzy.

26. Funkcjonalność t eningu inui być możliwa pomiędzy wszystkimi typami stosowaityclu (łysków (SSI),
SAS/]C, NLSAS/SA1A).

27. Macierz musi uniożliw ac automatyczne rozkładanie bloków dysków logicznych pomiędzy wszystkie

dostepne dyski tizye,ne l”unkcjonujace w ramach tej samej puli/grupy dyskowej nr przypadku rozszerzania

dysku logicznego i dokladania dysków fizycznych.

25. Macierz musi zapewniać jednoczesne zastosowanie roinych trybów protekcj RAI D dla różnych typów

dysków fizycznych obsłogujacych pojedynczy dysk log c/iw objęty ntechaniziiuenu t eringim.

20. Macierz powinni iapewntac iiechanizm Ilutiu Pnnssioniog, który polewa na nilnstcpniinu wtekszej

przestrzeni hiemcynej niŻ test to li,”ye,”nie alokowane W nmiuiencie twoi/cnij zastubn lub nr nionlenele, gdy

a:iłikauia lic wykom tts przdziclouej pqctmosci. \k ym.ugatue jest do.tarczeiic nicihednycl licencji ii

cała poieiulnosc maciety\

30. Macierz mu.i ttmozliw ać zwrot zwolnionej przestrzeni dyskowej (10 pil (ang. Spaee ieulaiuuution).

11. Macierz pow itia uilcniw:ic tónkcjonaliuośc podlaezcitia jc do centrum crwisLiwero producenta, W cciii

zdalnego monitorowania puirwnoci tunkcio:iowautu guciem.

32. I )Ia danych plikowyc li urzadzenie musi w spierac silniki „ntywirusowe takich dost:twc,rw ak: ( u:uut1utcr

Associates. Trend Mici tu. Sopilos. Kaspersky. MeAL”e, Synuanice.
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33. Ljrzadzeitte lillisi \YSp ieriić wirttuil z:icjc serwei”owa w zakresie:

Viiiwai”e: VAAI. YASA. Vyols (prolokoly FU, iSUSI. NAS), integracja mitciery z VMware yReitlize

flperatiuns oraz llypi”rV OlHoiilcd Data Transfer (O[)X) 111(1 Ofihxid (opy fbi Filc

34. Macierz powinna obIliL”iw;lć co namnLej piotokoly blokowe: FU SUSI, onz prolokoly plikowe: NISy3,

NFSy4, 5MB 1, SMI 2, 5MB 3/3.02

35. Olćrowane urradzenie pownio być objęte co ii.jliinicj —IeiILI11 wsparciem )roducclia sprzclii Z C7.5CIfl

reitkci 1 odziiy w lliirIscLl mstalacji sprcIu.

3(1. Okrowane iiriadieiiia nisza tl\C „tl)fl.C/!He nowe. wypi”odukowaiie nie WC/Cś11c1 Ii/ 2 IIiic”,iiCC przed

dostawa i pochodiić / ILII()r\”/O\YiiIleg() kmału dysuybtwji producenta ohejnioJiceLLo iuiek polski.

37. rzadzeiiia oraz cli oproiiiiiiow:in e wewneirzile nlh byc obicie opieka serwi ow: irxsioccala przeł

okre 5 lal. W okresie opieki wyhwaIy jest bcipliil ric Usuwanie awarii, beiplaioy dostep (0 C/C”Ci

i.antiennych wyinicniitnych w przypadku awarii oraz dostcp do wiyikich iiowzych wcrji

°P R )1 ramoalin I.

MCW/ musi być ohjcia proenniem ..zachowij dyk tzn. w przypadku ;iwar; dysku p1) jego winianie

dysk pozostaje własności:, /iilutiwma]acclo.
3()• Macierz po dostawie niui zostac skonUtwrowami:i z isliiicj:ica imiliastniktuni informatyczną według zaleceń

dzialu lT fliinawiajicego.

Wykonawca zobowiaany jest zrealizować zam(wienie ma zasadach i warunkach opianych we wzorze

umowy stanowiącym Zal:cznik ur 7 do SlWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CI”V 30.23.45.00 — 3 Pamięć do przechowywania danych.

Zarnawiajacy nie dopuszcza możliwości składania olćrt czcciowych.

Zamawiajacy nie dopuszeza możliwości składania olert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje nożi iwości udzielen je /nIowien. o których mowa art. 67 usi. I pkt 7.

IV. Termin wykonania zaniówienia.

/:t!liilwi:ijacy wynaea retliz:icii ntinow cia w leriniie 8 myyod:ti od zawarcia LImItOWY

V. Wa ni ni udzia III W pos(cpowa nin.

I . () udzielenie /:LIno\4 ciii:! I]og:i ubiceac sic W\ konawcy. klony:

I ) nie pod lt1Ij \Y\ kl u ich J tj

2) spen:lj:I warunki tidz::uu w polc1ou aniu doiycz:ce

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okrcsloaej tł,.ialalio,ci /aw()doWej”

!ziIn:U”nj:?c3 lic sJiti%iZ \%„:irhinku w \m z.;Jkre%ie

l) sytuacj L ekomiomzticzjcj lub hnansowci

Zamawajacy nie sti wia warunku w tym zakresie

c) zdolności tcchmiic,iuj lub zawodowei:

Zaniawiaplcy uzna warunek iii spełniony jeżeli wykonawca wykaże, ze:

• w okresie ostatnich trzech lal pized upływem tcriuiiiti składania oflri, ajeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy— w tym okresie, wykonał nale?ycie co najmtiiuej jedna dost:twe macierzy

dyskowej wraz z uruchomieniem, instalacja i kontiguracja ° wartości co na,jmmiiej 200 (100,00 zi
brutto.

• dysponiijc lub hedzic dysponował co n mniej I osoba. która bcdzme uczesuiiczyć w wykonywaiiiti
zailn wen:!. posi:mdajaca cermyfkat producenta upr:iwokijacy di) wykonywania iniplcmcntacji
()lerowalicj milm1”erz\ tlyskowcj.

2. Lai:iwiaiacy fliOJ.J. hi kazdyma etapie pomepow:oiia. u/:iac. ze w\ koaa%c:: ile io”a.idi wy:iiaearych
zdol:iosc:. cieli zaanlazowailie zasobow meclimjiciiyci ub i:twodowch wykom”awc\ % imine ize kiewziecia

gosnodarcie W kont cy 11(1/e mec hiecam\ WmiY WpI) W mi realizacje jainówicnic.

3. Wykonaue:t mimoże W cclii notwiem”dieoia spelnani narunkow ° kttśrycl mmmowi w ri,tlz. V. 1. 2) W. h—e

ni:lieisieJ „l\yZ siosmwmmyeh sytuacmacim oraz w odmmL”siciul: do konkreineya hit Wielu:!. lub ieo cześci,
poie1a na zdolnościach leclimiic,”nycli lub zawodowych lub syltm:icji lim:mnsowcj bib ckono:n:cznej innych

plmdnuuto\Y. niezależnie od cłmai”akicro pr:tnego iac,”acyclm 10/ tlili stosuimsow pr:wnych.
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4. tIua4iajaey jednocześnie intorinuje. ż,,stosowna s tuncjf O której mowa w pkt 3 \yysLapi wyli!ctnie w

przypadku kiedy

1) Wykonawca, kiury polewi na zdolnociach lub sytuacji innych podtinotów udowodni zatuawiajacemu.

ze realizujac ?;IIUOWICIUC, bedzie dysponowal niczbcdnyini zasohaiiu Łych podinotow, W szczecolnoci

rzetIstiwiajac z.obownizanie tych podmnilow (10 oddania mu do dyspozycp niezbędnych zL5OIH)W na

tiatrzeby realtz.icji zintowietita.

2) !amawiajacy ceni. cz_y udosteptititite wykonawcy „rzez inne podmioty zdolno-ci teclitiiczne ub

zawodowe lub iCI sytuacja Jnathowt lub ekonoriicztti, pozwitkija na wykaziti;e p:zez wykoititwuc

.peIiU;tttia warunktiw tidzittti w PsteP0\Yat1iu ort! zI)adt. C/V ile z.achotizi w”ohiic tego

mdiu;otu podstawy wykluezeii:a. o kitiryeli ntlflyit wart. 24 ust. I pkt 12 2.3.

.1) W oditiesi flIU (10 WII”uIikOW dotyeyaeyclt ayk.ztiieetit;t. kwaliflhzicji zawolowych lub doświadczenia,

wykonawcy inoia polciać na zdoiiosciacli innych jutdntiotow. esu iodnttoty te zrealii.uja roboty

budowlane lub usiuti. do realizaej których te zdolnosc i sa wyn1agane.

5. Wykonawcy mowa wspólnie ubiegać sic o udzielenie zamówienia. W tak in przypadku wykonawcy

ustanawiaja pelnon]ocnik;L do reprezentowinia ch w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia urnowy w sprawie zamówienia publicznego.

lelnoinocnictwo w formie pisemnej (oryuinal lub kopia potwierdzona za zgodnosć z oryg i naleni przez

flotanusza) należy doLiczyć do otcrty.
6. W przypadku wykoiiauców \4”polnie tibiecajacych sic o udzielenie ?alimwtenia. warunki okrealone

w pkt. I. 2) lit. b—c musi spełniać co nalinhtlej jeden wykonawca samodzielnie lub wszYscy wykonawcy

licz:ne.

Va. Zantawi;tj;1cy nie przewiduje %w kluczenia Wykottawcy na puicJsIiwie art. 24 usł. 5 ustiwy PZl”.

VI. Wykaz oświadczeń luh doluimentów, potwiertlzajcyeli spetniautic warunków udzialu w postępowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia.

Do ołerty każdy wykonawca musi dolączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie

wskazanym w załączniku nr 2 I 3 do SIWZ. lntbnnacje zawarte w oświadczeniach bedu stanowić wstepne

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wyk Juczeniu oraz spelnia warunki udziału w postępowniti.

2. W pt”zypadktm wspólnego ubiegania sic i” zamówienie przez wykonawców oś iadczen ia o których inowit w

roM,”. V I. I niniejzet SIW / sklada każdy z wykonawcow wspoln ic ubicajacycIi sic o zamów emile.

)świadczenia te mula potu ie”dzać spelnianie w ;trunków udzialu w post1R)n ani im. brak podstaw wykluczenia

w zakresie. w któmmu kaidy z wykonawct”w wykazuje spełnianie warunkow udziału w postępowaiti. brak

podstiin wykiuczemLa.

3. !.nawmatac żada aby. wykonau ca. k”,bn zmntmerza powierzyc \4ykonanie cze”.cm zuh1owue na

podwykomiutwcottt, w celu wykazania butku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z tmdzhdu w

postepowaniu zamieścił informacje o tych podwykonawcach.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów. w celu wykazania bm”aku istnienia wobec nieb

podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału

w postcpowaniu zamieszcza inforniacje O tych podmiotach.

5. Jeżeli wykonawca polei na zasobach lub syt uacji podmiotu trzeciego, przedstawia zobowiązanie lego

podtmotti.

6. /aitiawia incy przed udziekutient zuthTi(nYiCttiL WQŁ.fl”IC t ykonuuwce. kiorego okna z<tsiuda lmatwyzci ocennnum.

do złojenia W wyzitaezoltVnt. nie krób;ynt niż. 5 dni. terminie aktualnych ni dzieit złożenia ntsteptiimtyeh

o”wiadczen lub rtokunietimow:

I ) Odpis z włuisciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i intorinaej O tlzialaltiosci ospodmrczej. jeżeli

odrębne orze h” winacaja wpisu do l”etcstnm lub ewidencji, u- celu utwierdzenia hi”akw oodsttu do

w ykluezeiija un iodstawme O in. :4 ui. 5 pkt I u”t;mwy IYP

2) Wykaz. dostaw. a W irzyjxtdku świadczeń okresowych lub ciaglych również wykonywanych, \ okresie

oswtmucb .1 lat pm”zed tmplywem terntimtn skladania otell, ut jeżeli okres pm”owadzL—nia dziat,tlnoscu jest

krótszy — W ts”nt okresie, wraz z podaniem ich wartości. przedmiotu, dat wykonania podmitiotow, na

rzecz których dostawy zostaty wykonane. oma! zuilaczenietu dowodów okriślajacych czy te dostawy

ztrstaty wykonane lub Są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załączuikicni nr 5 do SIW”Z.
Dowodami potwierdzajacyini czy dostawy zostały wykonane należycie s

— reł”ieiicje bad), inne dokumenty wystawione przez pod miot, na r/i-ej którego dostawy b3 ły

wykonywane. a w przypadku swiadezeri („kresowych lub c..tlycli są wy kotn wane.

.leżel z u,-emsadmm onej pmz czyny o obuektyu i\ m charakterze \ ykomtawca nie jest W stan:e ttzyskau

tych dokutucntow . Wykonawca -klada oaw iadczenie.
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W przypiclku świidczen okresowych lub ciaUyuh nadal wykonywanych rekruncje budź irtite
dokumenty potwierdzaitce ich ntleżyie wykonywanie powinny byc wydane nic cześnicj niż 3
niesiicc przed upływem terminu skl danii cucił.

3) Wykaz osób, sk ewwmycli przez wykonawcę (li) reilizlici i zimówieii ii, W szczegohnosc
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z mloi”niicjanu tli tetitit ich doświadczenia ot”az illoniulicji
o podstawie do dysponowtiiit tylni osobiitui, sporz dzoneiw zgodnie z załącznikiem arb do SIWZ

4) l)oktiinentów clotyczicyełi podmiotu trzececo, w celu \yykIrinia braku istnienia wobec nieco i)odstaw

wykluc”zenta oraz. spełtucnit, zik wsie, w jikim wykonawca powoltije się ni jegO zasoby, warunków

udziału w ptstepowntiu jeżeli wykoitiwci pointa nit zasobach podniitttti trzeciego

Jeżeli wykonawca na siedzibę lub miejsce zimneszkaiiia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym ulowa w pkt 6.!), skIna dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym itia
siedzibę lub miejsce zaniies kania, polwicrclzwice odpowiedn 0, ze:

I ) nie otwarto ego likwidacj ani nie ogk”szono upadłoset, wystawiony nic wczcniej nit 6 miesięcy przed
uplywein terminu składania oIrt.

Jeżeli w kraju in iejsca zim ieszkania osoby lut) w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ni iejsce
zamieszkania. nie wydaje się dokumentów, o których nowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawieraacyiu odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby atho osob uprawnionych do
ego reprezentacj, lut) oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, zlo,one przed notariuszem

lub przed organem siltiowymn, administracyjnym albo organem samuuidu zliwociowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy luf) miejsce
zamieszkania tej osoby. „h”enntn określony powyżej stosuje się.

7. Wykonawca w terminie 3 (liii od dnia zamieszczenia na stronie internctowet inlbrtnacji. o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZl”, przekaże zainawiajacetnu oświadczenie o pr”ynaiezności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której nowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy PZl”. Wraz ze „łożcniciii
owiadczeuia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym wykonawca nie prowadzi cło
zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamnowicnia. Wzor oświadczenia stanowi załacznik nr 4
do SIW!.

8. W zakresie nie uregulowanym SIW!., zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mole żadać zainawiajacy od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz 1126).

Q. Jeżeli wykonawca nie zb/y oświadczeń, O których milowa w rozdz. VI. I . nin iejszei Sł W!. owiadczeń lub
dokumentów potwierdzajacych okoliczności. o których ulowa w art. 25 List. ł ustawy I”ZP, lub itittych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. oś\4 iadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają blędy lub budza wskazane przez zailiawiajaceco watpliwośc i, zailiawiajacy wezwie do ich
zlożeiita. uzupelnietiia. poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że ultim ich złożenia utetla
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. I nfiirm;icje O sposohie porozumiewania się Za flhii%YląCCO z Wykonawcami Onz przekazywania
owi:tdczcń i doku metutów, zm także wskai,auic osób uprawnionych (10 porom miewania się

z Wykoitawcarni.

Wszelkie zawiacłomniemiia. oświadczenia, wnioski oraz iittorTnacje !aittawiajacy oraz Wykonawcy mnoga
przekaywać pisemnie, luksem hub droga elektroniczna, za w\jaikiemn otemly oraz umowy c1 lit których
dopuszczalna jest hurma piseituna. Jednoczesmime Zamiiawiijacy przypomnini. ze zgodnie z * 14 ust. 4
Rozporzadzenma Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roka w sprawie rodzajów dokumentów jakich noże
żaclać zamitawmajacy ( ... ) uświadczenia i doktimnetity wyii)ieniutie w rozdziale VI mlinmejszel SIW! (również
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwoimi u którym nowi w ul, 26 ust. 3 tistiwy IVP) noga b\ć
powiadczane za zgodność Z om ginaleni w turmie pisemnej lub w turnie elektronicznej

2. W korespondencji kierowanej do Zitiiiwtajaccgo Wykoiiiwci wittieii posługiwać się iitnliercmii sprawy
określony in w SIW!.

3. Zawiadomienia, oświaclczenizi, wnioski oraz intórmacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
być składane tit adres: Instytut Włókiennictwa, iii. Brzezińska 5/15, 92—l 03 Lódż. Zamówienia Puhlic,tie.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz ititbrniacje przekazywane przez Wykonawcę droga
elektroniczna winny być kieruwmtie ni zidtes: zaitmowiemtimui mn .liąlz.pl .i likscnt na nr (42) hi 63 1)O.
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5. \\ „/elkiC /WA iiidoiiiiel]ia. ()NWiilde/enia, \kiliOski oraz iiii()riniieje przekiziiie za )iOiuoci laksti uli

\y tirinie elektoiiiicznej wyiliawtja na zidaiiie każdej ze stroit, niezwlociiwio potwierdzeitia lakiti ich

olrzyinaiiia.

6. Wykonawca inoze zwrócić sic do Z inawiajiiceĘo O wypiśnienie treści SIWZ.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wplynie do /.;im wiiiiaceeo nie pózniej niz do końca dnia.

w którym Li)lyw;i połowa tcritiinLJ skladanii olcrt. Zaiiiawiiiiiey udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak inc

poiuei fliZ ni 2 (liii przed LiliI \„tYe!tI leoninu sklad;tiiiii fOLii. Jezeij \yI1]I)5Ck O w jaśnienie treści %tZ

WplYne pit upi ywie teriuniu, o ktorynt ulowa IOW\”:li. Itilt dotyczy titi,ielonycli tpiaiieii. /aiIawiiii(V
ilttiże udzielic w\jaśnień albo l1ozostl\ic wnio”ek tez rOipozn;iaia. Z;iinawi1acy zanhicscl Uylasaienia ha

si:onie iIite!”ilLiO\YeI, na ktore1 Udostctiitioittt SIW!.

S. l”rzetlltizeiiie terillinti „klidarni okn nie wplywa nil bieiś lenliiiiti „.kladinia aitmsku. o kittr3ia niowa w

icizciz. VII. o niiiieszej SIW/.

0. W przypadku rozbieżnosci porn icd,y treścia niniejszej 51 WZ. treścia tidyielonyeli odpowiedzi, jako

obowiazujaca należy przyjać treść pisilli zawienqacego późniejsze oświadczenie Zuiwiajpcego.

10. Zamawiajaey nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

I I . Osobami uprawnionymi przez Ziiuawiajaceio do porozuiulew;iiiii sic z Wykonawcami sit:

— MaIi.;orzati PiotRiwski. Michał Kulakowki

VIII. Wymagania dotyczace w;idium.

W llinicjszym postcpowno Ziniiwiajncy nic wyinwa wniesienia wadium.

IX. Termin zwiijzinia ofertą.

Wykonawca hedzie zwitzany oreria przez okres 30 dni. iś cc term mu zWii/ailia olerip rozpoczyna sic wraz

z upływem terminu skiadania olćrt. (art. 85 ust. 5 ustawy IV.l”).

2. Wykonawca lito/e piediużye ieritiin /wii,wriia olert. na czas niezbedny do niwarcia umowy.

saitiodzielnie lub na wniosek /arnawiajacego. z tym. że Zahutwiajac) rno7e tylko ra/. co najmniej na 3 tliii

przed upływem terminu zwianlnia oFerta, zwrócić sic do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedluzenie

L”ct) trrninn o oznaczony okres nie dlużzy jednak niż 60 dni.

3. ( )dmotąa w\ riżemitit zgoJ) na przedłużenie terumina /wia/anit olelq nie powoduje utraty wadium.

4. l”rzedlużen ie leoninu zwia”aii ja olerta test dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed uzeniem okresu

ważności wad iumn albo, jeżeli ie jest to muoż? iwie. Z wniesieniem nowego wadium miii przedłużony okres

/wia/ania o(rta. Jeżeli przedlużenie ieriilimmu związania otcila dokonywane jest po wyborze olerly

n;ijkorzystniejs”ej. obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego priedlużtna dotyczy edynie

Wykonawcy.. kiorego oterta zostala wybrina jako najkorzystniejsza

X. Opi% Nposohti przygotowywania ofert.

I. Olćna muum /1% ierać nastepupice oświadczenia dokumnent\

I ) wypelniony formularz ofertowy sporzadzoiiy z wykoriystanienm wzoru stanow acest) Załącznik nr I

do SIWI. zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przed ni motu zailtowien ia, łacina ccne

olerlowa brutto, zobowianinie dotyczace terminu realizacji zamnowienia. akceptację wszystkich

postanowień SIW! i wzoru umowy bez /astr ze/cn, a iakże informacje którą cześć zainowien ia

Wykonawca zatuierzim powierzyć podwykonawcy

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowuliu — Załąctnik nr 2

.3) oswiadczen ie o braku podstaw do \k kluczenia Załlezn iIi mir 3

3) ncłnomoenictwti tio reprezentowania w ytKona% cy, o ile oterte sk ada pełnomocnik

5) nbowiitianie ndniioiii ti”z”ciecO — jczeli %\-komlawci I3olei na z;isobaclt lub .%ytiiicji mitidiiioiii

2. ()fei—ta musi być napisana w jezyku polsknn, na maszynie do pisania, kimniptiterze lub inna trwa?a i czytelni

lecltmiik oraz podpisana przez osobc(y) tipoważniona do reprezeiitowinima Wykonawcy na zewnairz

i zaciagania zobowiazan w wysokości odpnwiadajacej cenie otci”iy.

.3. W przypadku podpisana otcrty oraz poswmadczenia za zyodność z orycinileiu kopii dokumentów przez

osobe niewymienioną w doktnuencie re}eslracyjnyiu (ettidencyjmiymn) Wykonawc) „ należy do oleny

dolaczyc sui”.Ć)w te pc1iloin<iuniclwo tY OryiJiflil?e tuli kOlio )oswiadeionet notarialnie.
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4. l)okuiiieiiiy s;iorzailzoiie W cz ku obcyiii sit skiadatie Urazi tiuiiiiieze:iien: na yyk pokki.

5. \V kontiwc;i na prawo zlożyu tylko jedii;i tilciie. /hizenie wiekszc I iczby ti ten t)WOCLIJe odniLiCelile

\ySL\ (kicli oL;iI zlozonych przez diiieLLO \ ykoiiiwce.

6. Tresć zlozonei olerLy iflLIsi udpowiad1c treści S I Wł.

7. \Vykoiiawea pointsie WSzelkie LOS/tV ZWit/aIie 1. przyzotowiiwelil i łIOzeilIcIJi (lleity.

. Zaleci ic. aby kii,d,i Ztj)il1iI tronit oferty IiyI,i flOIiu!iier Wiiilti kOIejii\I1U numerlilli, 1 cali (IILrtii unii, /
zl:c,ikinii li\ Iti w -waly sposon ze „ohit ioliiczoiia (ip. zhiiidowini. i.iyLii Li ieniożhwitijic ej
SiiliiOi%iiii dekniiipleiicje). oraz ztiw era L •pk truci.

Q. l”opiiiwk lub zm ;iny (rwnicz przy uzycw korektora) w W ercie, ptiwi liny liy pilna I awale wlnorecznic

przez osohu podpisu pica okn.

IQ. ()fnie nalezy zhwyc w zamknietcj kopercie. w sietlzibic Zaniitwutjiieeeo O?n;ikLiwiiu W nitstepujicy

iso

InsIytuL Wlókiennictwa, nI. lirzezińska 5/15, 92—103 Lódź

Lira Z O pt „I riolit” nil p ISe Iii

„l)osta in macierzy dyskowej wraz z insta bej lI, Lon fin niej i u nic horn jen jem
z dopiskiem: „nie otwierać przed dnieni 18.05.201% r. do godz. I 1.flO”

I opatrzyć nazwa I dokladiiyin tidiesem Wykuiiitwcy.

I . Luiiaw i;ijacy in lormuje. iż zgodnie ziirt. 8 w zw. Z art. 96 ni. 3 uIiiwy l”ZP oferty kIadane w
l10LsP0%fl11U O /Jlil)i)WiClliC publiczne sa piwne i podlena udostepnienu od chwili ich otwarcia. z
wyjaikieni inlonitacji sttint,wiacych taleninice pnzedsiehiorsiwa U rozumieniu iisltiwy z dnia 6 kwielitia
I 003 r. Li zw;ilcianiu nieuczciwel konkurencji (I )z. Li. z 2003 r. Nr I 53, pOZ. 503 z późn. „iii.), je.li
Wykonawca w teriiiinie sk ladtinia ofert zistnzesI. że nie moya one być udistepniane i jednoczenie
wykazal, iż zastrzeżone informacje st nowia laleniltice przedsiehiorstwa.

12. Ziinltiwiajacy „alecii. aby in lormacje j;istrzcżtine, laki) tajemnica przedsiebiorsiwa byl\ przez Wykonawce
zlożoiie W uddiielnej wewnetr,nei kopcicie Z o,naknwaiiiein ..taicnlniuu piyedsiehiorsiwtr. lub silicie
tzzyle) oddzielnie od poztisttilych. piwnych elemeiuow oierty. Brak edilozilaezneilo wskazania. kloie
iiniitieje sttiiliflyiti Itijeninicę Pl/eLI51ti1)rI\Ya ii/lltLcZdć będzie, że ws!tlkiL tiswiadcr.eniii i

zaswiadezen,ii sk l;idaiie w trakcie niniejszego poslępowania Sa jawne bez /ttsirzeżeii.

13. Zastrzeżenie inlórniacji, które nie staticiwia Iajeniiiic\ przedsiębiorstwa w w/umieniu ustawy o zwalczaniu
nieticzc iwej kimktiieiicj będzie trikttiwaiie, jako bezskuteczne i skutkować h dzie zl.odnie Z Licllwala SN z
20 piizdzierni kii 2005 (8eiha. tli (Ul” 74/05) cli ąltiqilienieni.

14. Zamawiajaey inlbrmuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego Wezwanie w trybie art. 40
ustawy PZU, a zlożoiie przez niego wyjaśnienia i tluh dowody stanowić będa tajemnicy przedsiebiorstua w
roznmien iti ustawy o zwalczaniu nieuezci %ej konkirenej Wykonawcy bedzie przyslngiwalo prawo
zastrzeżenia ich akti tajemnica pnzedsiębi<irstwti. Przedmiotowe zastrzezcine ;aiilawiaiacy uzna za
skuteczne wylacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oproez samego zasirzezenia, ednoczesnie wykaże. iż
dane iforinticje stanowia tafemnicę pnzeilsiebiorsiwa.

I . Wykonawca ino/e U prowadzić zmiany. popriwk i. mody Qkacje i uzitpetnieini do 7(0/onej oferty pod
warLlnkieil), że (anitiwitijacy (itry” nia piseilliie zawiadmiiienie O wprow;idzeniti zmian przed ie,iiiineni

skladani,t okn Powiadomienie ti wprtnyiidieniti zinitni rnuU być zlozone wi takich samych zasad, jak
skiadaim iiiert,i tj. w kopercie odpow iecnio iwiiiktiwanej napisem ._ZMIA\ . Ktipeny oznaczone
..ZM IAN;\ zlistana otwarte przy otw crawLi tiIert\ Wykonawcy, który wprowadzi zinitiny i po
t%yierdzeniu popitiwnosci procedury dokonywania zlilian. zostana dolaczone do oleity.

In. Wyktinttwca Ula Irawo przed ilplyweii terminu „kladaiiia Went wycofać sic z pstepoyin1:a poprzez
zk,/enie piseiiinc7(l aowidoiiiieiua, wetPng t\cn aiil\c ztL.ir! jak wnrowittl/aiie Ii etan i popniwek z
napiseili „itL bipeice .,WY(OIANII „. Kaipeily ozrtikowtiie w ten s1hisoO hcda otwierane- w pierws/eI
kt”iejiiosui po poli erdzeniti popriiwnt)sei poslcp”)Uaniti W3 kontiWcy oiaz „iitidniisci ze /io/Oii)”lllI

ofertami. Koperty ofert w eol\”\yan\-eh ue hedti otwierane.

17. t)o przeliczenia na PLN wartości wskizniei w doknnieniacli złożonych na poiw erdzeiiie spelnitinii
warurikow tidzialu w postepowaiiiu. wynazoilej w walutach innych niż PLN. 7tiiiiwiajaey przyjiiiie średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z Iiia wszezecitt postępowani.

1 . ( )f”erta. której trec nie bedzie odpowiadać iresc i 51 Wł. z zastrzeżeniem art. 87 os. 2 pkt 3 ustawy PZl”
zostanie (Id rzucona (art. 89 Lisi. I pkt 2 ostawy PZU>. Wszelk je niejitsilości i obiekcje dotyczace m reśe
zapisów w SIW! należy zatem wy jiiśiiić z !aniawiajac.ymii przed terniineni skladania ofert w trybie
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prze\yidzitnyiu \y rozdzuile VII niiiic1szij SI\VZ, Przepis) ustawy I2ZP nie pt „ewiduja legocjŁwp

warLilk(” udzielenia ZI(W1enI:I, W tynt zapisow protektu umowy, po terintitic otwarcia oiert.

XI. Wliejsee I termin skł;Iil;Il]ia i otworem otert.

C )Ićrle iale2y zIoz\ ć W siedzibie Ziniawiaj:iceiio W I iistyl licie Wiókien Ii leiwa ni. Brzeziński 5/I „ 92—

103 t.ódż_,sckretiriat I piętro. W kriu:nie do dnia 18.05.201% r. godz. 10:00.

1. I)eeyduj:icc JiHiC!ellie (ki u)celfl” /iiCIR)wi!iIii terminu skladaiiiit oIn ma data i codzina wpiywu oWny do
Zaiiiawiitjacego, lilie data jej wyskinta przesylk:i pocztowa czy kuricrk:i.

3. Oferta zozon:l teijujiut wskitz:iayiu w rozdz. Xl. tiejszej SI\k Z zotiine /Wii)Ci)ila ztlO(lt]ie z

zasadami okreslonyiiti w teł, 84 List. 2 ustawy Pll”

4. Otwarcie olei nastalił w siedzibie Zarntwiajacego w dniu 18.05.2018 r. o godzinie 11.00.

i. Otwarcie okn jesi jawite.

. l”oticzkls otwarcia nici Zitniawiajacy odczyia Iii lorinacje. o których mowa w an.. KG ust. 4 ustawy I”ZP.

7. Niezwłocznie po otwarciu otert zaniawiajacy zait]ieici ta stronie

lit tp:/”wwwaw.hidz p!/z.iiiii wieiiiiipub!icnis” intbnoacje dotyczące:

i) kwoty, jaką zainierza przeznaczyć na sfinansowanie zziiuowienia:

h) firm oraz adresów wykonawców, którzy zlożyli olcrty w terminie;

c) ceny. terminu wykonania zamówienia, okresu warancji i warunków platności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania CC113.

Wykonawca okre,ła cene i”ealizacj i zamówienia poprzez wskazanie w loniiularz.u olcrlowyni
sporzadzonym W!2 wzoru st,iiiowiacego Zalączniki nr I do SIWZ litezitiej ceny otertowej brutto za
realizacje przedmiotu zaiiiówieiu;i.

2. łac/tui cena ofertowa łirtitco musi uwgkdniać wszystkie koszty zwhizaae 7 realizacja przedmiotu

zeiflhtWieilia zgo(ln W Z (ipiNefli przediu oto iiifloWieni:t oraz. w/orem uiilo\y3 okrCsloi)\ ni w niniejszej

l\yZ.

3. (cny musza byc: podane i wyliczone w zaoki: gieltiu (kl duoch miejsc po przecinku (ziy%ada /:iokrai,Llenia
poniej naly końców ke poniinać. powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w eóre L

4. Cena olerty Wilna byc wu izona w złotych polskich („LX).

5. Jeżeli W pustepowaniu zlożona bedzie okna, ktoi”cj wybor prowadzilby tło powsi;i nut u zamawiaaceo
obowiazku podatkowctw zgodnte z przt”wsaiiii O podatku oti towirow I usinu. zaiuawiajacy w celu Oceny
takiej oierl\ dol;ezy dii przedsiawionet w niej ceny podatek od tinyarow i ulne. kion rnialby obinyiazek

rozliczyć zgodnie z tymi przepisani i . W takim przypadku Wykonawca, sk Iadatae oleic, jest zobligowany

poiniormowac zaInawiaacegui, że wybór jego oiert\ bedzie prowadzić tło powsi:nla U zamawiającego

obowiązku podatkowego. wskazujac miazwe rodzaj towaru, którego dostawa hedzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazutac ich wartoić bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem

wag tych kryteriów i sposol)u oceny ofert.

I. Za oVeiie naikorzystniejsza zostanie uznana oterti zawierajaca najkorzystniejszy bilans puiklow

w kryteriach:

— Cena (CL) — 80 pkt

— 1)odaikowe wparric teleionicziie dla !;iniawiaj;iuezo w” ziulzm:icli 21) pkt

lb.Ott . .20.00 przez rok itd pocpisania protokolu odbinti. (Cfl) —

2. ( )pls kn”teriów nceay (liert\
Zamawiajacy hedzie oceniał elementy omert odpowiiid.ij;ice kryteriom, przy czyni kazLe kr\teriuiu

podegić hedzie ocenie piinkiowe opailLj O poili/ej podane zasady lir/y!ntwaiiia „imnklitw

Ogólna ocena ofeny hedzie suma punktów uzyskanych a p01c/elne knteria.

9



Sposób ()kreśleiiili ceny:

A. Cena — C— 80 pkt

Zainawiajacy ze wszystkich formularzy olertowych przyititie wartość najniższa („I NY oferty jako c1, do
ceny badanej o[erty.
Punktacja za cent olerty tistilani jest w sposób nistepuiacy:

—
—- xlOO pkt x80%

Ldzie „e cent
C,, — mjnizsza cena

cena olerty badanej

B. Za znoferown lik dodatkowego wsparcia telefonicznego w godzi mich I 60O - 20.00 przez rok od
podpisania promkom odbioru — oferta otrzynia 21) pkt.

1. Punktacja przyznawana olertoni W poszczególnych kryteriach bedzie liczona z dokladnosci do dwóch
miejsc po prztcinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza otefle.

4. Zainawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie Wszystkim wyliiaĘaiiioiil
przedstawionym w ustawie P/P, olaz W” SIWI i ź.ostaiiie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
° podane kiyteria wyboru.

5. Jeżeli nie bedzie nożna wybrać najkorzystniejszej orerty z uwagi na to, że (Iwie lub wiecej olert przedstawi

taki sam bi ans ceny i innych kryteriów oceny ok-ii, Zainawiajaey spośród tych okn dokona wyboru oleiiy
z najniższa cena. Jeżeli zosiana zlożone okiiy o takiej samej cenie. zamawiajacy wezwie wykonawców,
którzy zlozyli te oterty. do ziożenia w terrni ue okresloiiym Iii-zez zaiiiawn4acego oter dodatkowych.

XIV. Informacje o fornialnościneli, jakie powinny być dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. ( )soby reprezeniujace Wykonawec przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sob dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy. o ile umocowanie to nie bedzie \yynikae
z doku iwntow za laczonych (10 O rriy.

2 W przypadku wyboru ol”ert3 zlożonej przez Wykonawców wspolnie ubiegajaeyeli sic o udzielenie
załnowienia flimawiajacy może żadać przed za%-arciem tiinowy przedstawienia tnnow regulujaee
w-spólpracc tych Wykonawców. liniowa taka winna okreslac strony umowy, cel dzialania. sposób
wspóldzialarna_ zakres prac przewidziwwch do wykonania każdemu z nich, solidant! odpowiedz-ialnosć za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejiiiujacee.o okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rekojnii), wykluczenie możliwości wypowiedzeiiia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek zjego czhmków do czasu wykonania zaiuówieiiia.

3. 7;wai-cie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajac.ego.

XV. Wymagania dotycznce za bczpicczeii in należytego wykoima nin liniowy.

flnuawiajacy nie wywilga wniesienia 1-abc/pieczenia należyteio wykonania Liniowy.

:KVI. Istot ue dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej u ni owy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wiór umowy. jeżeli Zaunawiająn wymiiga
od Wykonawcy. aby inwit rI z nim umowę w sprawie zamówienia publiczimego na takich warunkach.

\\zor umowy, stanowi Zahjcznik nr 7 do S IWZ.

XVII. Pouczenie o środ kneli ochrony prawnej.

Każdemu Wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli na lub mial interes w uzyskaiiiti danego
zamówienia oraz poniósl Itib noże ponieść. .szkode w wyniku naruszenia pizez Zainawiajaeegn przepsow
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ustawy P/P irzysługua rocIki ochrony prawnej przcwid;ianc w dziale VI ustawy P/It jak dla postepowań

poniżej kwoty okresIone w przeinseli wykonawczych wydanych na podstawie art. I ust. 8 ustawy PZl”.

2. Srodki ochrony prawnej wobec oloszenii o zamówieni oraz SIWZ przysltigojt równiez organizacjom

WISiflYIfl na isk, o ktorej nowa w art. 54 pkt 5 ustawy „Zł”.

XVIII. Lista z4IIacznikńw.

\ynmmem1mom1e mnżej załacznikm stamiowij ntemIn;i ezbe Specyfikacji istotnych Wmrtmakow ZmI1R)wuna,

I. 7iilacznjk nr I — Wzór flmntmlarza oleny

2. !alacznik nr.2 — \ „or oswmadczermra O spelmm[ammicm warunkiw udziału w pokpowamuti
3. ZIaczmmik iii — Wzór oswiadczenit o braku jodstaw (10 wykluc-zcmia
4. Zalaczitik nr 1 — Intonimacje na temat grupy kapitałowej
5. Zmłacimmik nr S — Wykaz wykonanych dostaw

6. Zitłicznik nr 6 — Wykaz osób, które beda tlczestniczyć w wykonywaniu zamowienmt

7. Ztlacznik nr 7 — Projekt umowy

GLÓWN1ą C9IĘOWY

ilip1iH.
Osoba rzy.otowujact speuy tik1cjc Kie mownik Zamnawiajaccgo

H



Zalaczińk fliS I (li) siwz Kl „!ZP—236— t 6/IX

Piccztć Olcrcnla

0FI:R[A

ylożuna W )t)stcp(tWaliitI ti idziclcnit_ zaiuówiciiia W iryIUc l)lzcLIl4Ii fliC(lg,riliLc/.(ilicJ,() O WUlI(*L

Ilicllrzcraczaiacci \iyrayon:i \\ 21t)lYcIi rtnynoiyartosci kwol okicślonyclt na 1iodstawic art. II ust. X ustawy Pzl
na l)ost:iw IIuIcieI1.y dyskowej wnit . iIiNt:ILIuj:J, k4iIIfiunicjL1 i uruchornienwni.

N iw i tlij res o terenIu

nr likst Ni tel t—mail

Zumtlwia,;!cy: lnslytui Włókiennictwa. ni. Biyczińsk;” 5/15, y2— 103 Łódź.

01cm elity DosI;iwę Illacirrz.y dyskowej wrai i insta I;icj:1. kon[iiii racpt i unieliomienieni, zgodnie z
wynI:waoianll spccylik;wji PjolnycI) w”aniitkow zan)oWicIIia na naslcpujacych warunkach:

I. („cna olerty

—

. (cna (całkoi itd U ir[n,ć hutino w

• PL\)

Vii y”kon ilU cit im i/c /it Icrowac

TAKiNIE
l)udaikowc Wp:ircic lclcIt,njctitc dla Lii i\HiIJiICCCI) W

ctidiiiiacli 1(1 —20 pr/ci nik titi uotlpi;in:.i poilokolu odbioni

2. [crniii wykonana: K Iyeiidiii od zawarcia UIIWWy

. 0iyi;idc,;iiii „y. Że /:inlicrłaniy. nic /;iiiticiJalifl aowIcI/\c reali aule ue%rcptijauyuh t”/t””Li /allic”w:cilI,i

ptttliyykoii:i\yctill (;ih”pofl”:”l”;” .yArlit

)pi. zce J /;ieioil cit i a. kto;ii W koi: iii cii \azwa pdwykuiawcy

l—P Jaflhicr/i )(I%VIL”C/\C Ilu rcaitacJ; przez

J)t)Jw\konaUcc -- - —

-

—

4. 7.iicjcl rowalic nazu V i itdrcs\ U ykoititwcow wystcpcjau\ ch wspólnie (iv przypad ku \Yi kt”ila\\ ców

wspoliuc titiJcL!alacYełi SIC LI tid/!cI[t[c ziitiiuiwIerlIiI)

Akccpttijciiiy projekt aiittiwy („alaezii i k nr 7 do siw/) oraz wartinki spetnena świadczeniu okreHone lrcści

specytikacti istOiItYcIt UW tiiiktiw iiiitówie,iii.
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\V przpJku \yyborll itzcj olciiy. zobo\yi;izlijcIIly ic (IQ z;Iy”Lrciu tIIuowy okreIun\ eb projekce (11110V”)

%yariiIIkwIi, \y IIIIt”SCu i (erzuillic yy”ziiczoi1yIi1 przez ZaluawiIjiceĘo.

7aIeznikiiiiiLtIoninieiszejok”riy i:

3.

4.

lliChC(I%VQC I ł”uJpI%y („Qi) upraw;IIorIyclI

do replezentaujI Wykonawcy

flfrrl i Tu ON In S fi lin iti form ub mc Ii priyrot fli in i cii p ritz W 7” ki lii wcę, lei”, w hi mi je spd 1 bIJ eej wy m 1421 specyfi kiej L

Nal cN” cn ć w s,s „kie „i l: czuli L WV ITI 11 :ITI L W I ccyii Li eji.

W iir/ypiulkn. „uI;tc,nik ue uloiyciy yhon:iwcy, ui;iIcż „i:ipiicit 1:1 IIITTT „IIiL tlouyczy”
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Zalącznik nr 2 do siwz KF/.l”—23ć,— l

)J 1c?;!I b i Ii rniy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY;

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale V.1.2)Specyflkacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów

w następujacym zakresie

(wsk(: J,r,dm,) okreźć,ć odpowiedni saki es dla wskazinutjo podmiotu).

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

14



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną swiadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowośc), dnia r.

(podpis)
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ur.; do iwz k.l!Zl”—236—tb/18

piecząl La riuy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

(miej.-cowosć), dnia r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art ustawy Pzp (podać mająca zastosowan,e podstawę wykluczenia spn.ród wy,nionionych w

art. 24 us I pkt 13-14, 16-20 us;awy Pip). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością

na podstawie art. 24 ust. B ustawy Pip podjąłem następujące środki naprawcze

(miejscowosć), dnia r.

(pQ(ipis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOLUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, ze w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj:

(podać pełnii n,zwa/hrnw, odos. a takze W 7nIe7floC od podmiotir NIP/PESEL. KRSJCF;DG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielene zamówienia.

(miejscowosc), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami (podać

pełną nazwę/fTrmę, adms, a takze w zajezności od podmiotu: NIP/PESFL, KRS/CE1DG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowosć). dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje padane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(„niejscowośc), dnia r.

(pudnis)
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Zalucznik ur 4 (10 stwZ KF/ZP236j 6, IX

pieczitki inny

OŚ W R PCZENI E

— oswiadczLm\, ye nie należyniy do riip kapitałowej, o kwicj ulowa w art. 24 ust. pkt 23 ustawy Prawu
Zamówień Publicznych (Dz. U. z2015 r. poz. 2164 ze ziti.), tj. w ozuiniciiiu usltwy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumeiitow (Dz. U. z 2015 r., poz I

— oświadczamy. ye należymy do tej salliej grupy kapitałowej, u ktćrej mowa w art 24 ust. I pkt 23 ustawy
Prawo Zamówień Ikibliczityclt, tj. w flizuillicniu usŁ wy z dnia 6 lutego 2007 F. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r., pni. I 4 )„ co podni ioly wyin cii one poiikj (ntlczy podać nazwy i id re.y
siedzib)*

• I p. I

_____________Nazwa

(firma)

_______________

.drc%: iedzihy

r.

data

podj1i” osoby LI!)OU tiiiioucj do
rcprczLni.n\ ania wykonawcy

*
— n cod pow i cdii ic skne li ć
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Zahiczińk iii 5(10 siwz MIZP—23b— to:ł X

\Yykai wykomtiiycli doslaw

Do ku inc I IL
\yartosc brutto

Pritdinio( dostawy IJala wykonania Odbiorca potwierdziijacy
Lp. (lostaWy W ił -

należyte wykoiiziiiic

L 1
I)o dostawy wymienionej iy wykazie należy (i(Ilączyc tiowwty określające, czy dostawa została wykonana
w sposób należyty

(ni icJSc -O wosci, dii a

(JNa/pi \)
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Załcznik lir 6 do siwz KI7ZP—236—16/I S

Wykaz osól,, które I)yd4 iiCZcsLiiictyĆ 1% Wykofly%ValIiii zaiiiówieiti:i

Ouba. ktćnI bcdzic .

)o\yIadc/cntc IiLCłI)LdIIC do \yykonanhl I”(i(lSt.RY;l (l\.[iOItO\k”dl1Ut
ticzclriiezyc W

ł.t IJIOWICIII 1
wykc )1IY\ydIi Itl

/I11iI•flY I C li Id

JOiddtIUCd utiiylikdt pn)(luucnta UIirflyQIUIdCy

do \yykony\ydnI;I 1fl1)iClilCfltdCji (IlCfO\ydIIC

inacicr/.y dyskowe1

*
— NIt,,(i1),nyicII 111Ł

(ii//sCc;li” Ś), (IflIa r.

(podp/..)
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Zaliicz”uk nr 7 do siwz KF/Zl”—23h—Ih/lX

U iiiowa nr KF/ZP 237—16/IX

Zaw;nt, W (bULI r., W wyniku P051eP0%yaliIa

riiacierty dyskowej w nit z insta Iacj!, hon (11411 racja

Zaiiiziwiajacego oLelty Wykonlwcy w trybie przetarzti

iówiiowartosci Lwot obrelonych na podstawie art. I tist. K

publicznych (PZl) (tj. Dz. U. z 1017 r.. poz. I 579 ).
portu edzy:

I ns(y(LItern Wiókicunidwa, instytutem badawczym z siedziba w Łodzi (adres: 92—103 Łódż, ni. Brzezińska

5115) wpisanym do rejestru przedsiebioiców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi—Sródlnieśeia W

Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000043804. NIl: PL:724-000-06-64, Regoii: 00005023”)

zwanym dalei „/ilrniiwi;ijacym”, reprezentowanym przez:

dr iii. Tomasza Cza1kowskico —
Dyreknira

2) ingr I hililic l”aszkiewicz - GIowne2o ksiCgOWet)

z siedziba w NIP

zwanym/u dalej ‚„Wykonawca”, reprezentowanym/u przez:

1)

2)

Umowa Llw/L1edni:i wynik postcpowaiiia oparIen O przepy lii .39 ustawy l”rawo ni!now!en puhlieiiycIi z

d ma 2”) stycznia 2004 r. ( u.p.z.p. ). numa ktoreo wyloniono W ykonawec.

I. Przediiiititein umowy jest dostawa macierzy dyskowej wraz z nstalaeia, konflguracja I uruchomieniem,

zgodnie z wymogami zawartymi w speeyikac1i istotnych warunków zwwmwienu oraz oferuje.

2. \Vykonawca instaluje, konfienrnje dostarczone unudzenia W miejscu wsk,z,iiym przez Zaimi wiajucego. %

budynku przy ul Hrzcz.ińskict 5/l 5 w Łodzi, dokonuje jeo 1ierwzeo uruchomienia.

3. ()krowane urnldzelima s tahiycznie nowe. wyproaukowane nie Wezesniej niz 2 nUeiace przed dotawa i

rnchudz.a z autoryzowallw/o kamilu dysirybucj prodticenia obcjmuiaceo rynek polski.

4. Wykonawca zobowiazuje sic spelniu świadczenie budace pnz.ectmioteiii umowy W terani ie 8 tyodn od

zawarcia nUtoWy.

1 . Dostawa produktćmw do Zamawiajacego j ich wydanie nastapi mia koszt i ryzyko Wykonawcy. Korzyśc

cieżary zwmilzanc z przetinuotem zamnówieilia oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub

uszkodzenia przechodni na Zaniawiajaceco z chwila cli doreczenia Zaiuiawi;ijacernu po podpisaniu przez

Sm om protok ol u p rzek a/a liii.

2. UpowLzm]iony przedstaw ciel Zannlwiaiace/,o sprawdzi zoditosu do.aawy oraz poprawuose pod laczeim

ktuitieuracji spizctu w „iedzibie Zamn:wiajaccz.o.

3. 1)0 pomnierdzcnia w)konania przedmiotu Lmutnyy niezbcdne jest protokohine pmyekazaoie pr/cz

Wykonawcc przedin otu L nowy wraz z dokumiientamni gwaralwyjnyTni i instrukcjami obsttigi w jczykti

iolskini.

4. W przypadku niezgodności sprzctu. pod względem ilości, rodzaju lub stu erdzenia innych wad podczas

odbioru, Wykonawca zobowiazany jest niezwiocznie, dostarczyć na wlasny koszt sprzet wol ny od wad i

zgodny z prz.edmiimoteni Umowy tib dokomiac poprawnc.o podLiczenia i/lub komitmeorucjm.

o umdzieleitie zamówienia pttblicznego iiI (iost;l%Ytj

tIrllclIonhielliellu, zakOliezt)mlct/O wyhorem:i przez

nieOJnjlil iczomieco im wartosci nieprz.ekraezamaeut

itslatyy z dnia 2”) stycznia 2004 t „rawo zamnówien
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5. \kykoiiawca W (fiut] p(idpisiiiiia LliJlOW (lOstiticzy Z iiflWii4iLCCIlUi ()5wii(kzcit[e producttLi lub w\drttk

„warincji producenta potwierdzijacy, ze w przypadku nie \4ywizywtii;a SIC Z tiliowitćków

g\yarancyjilych Wykoniycy 1(11) flrtuy seryisiijicej, przejmie lit siebie wszelkie z bowii,iiiit zwizanc Z

sCi\yISC1I1.

\Vyktiiyci ZI)\YTiiii co iiijninie S—letnie wsparcie pr duecittt sprzclu Z C/LSCitt reikc;i 1 godAny w
itiicjsctt iliStilicji sprzelu.

2. Ui,tdzen im Orl/ cli opr grimowiln ic wcwnctrzmic jest objcte ieki selw sowi producenta przez okres S
lat. W okresie opieki Wykonawca zapewitti hezpliliie usuwiiiie awarii, bezplitiiy tlostep (10 C/CCI

/iiiiiiCitIlYCIi Y) niicniamiycli W przypadku aWariI oraz dosiep do ws/ysikicIi nowszych Wersji

ip roi r. tliło WIJ] L.

3. Wykonawca zipewnit warunki serwisu gwarancyjnego:

t) totowo4ć serwisu (pr/yjrnowimiie zglosten) bez (iWiiliezeniit CłtsI)Wcgt) 24 h miii dobc. 7 diii w

tygodniu.

b) serwis swiadczony na on!Linalnych cz.cściach.

c) upowitziiieii i pracownicy /.tll]awlajieetio nuci dokonywać zgitiszeń warmnuytiiycli be” OgiiłniCz.efl

cz;isowych (21 h nt dohe. 7 dni w tyodnmu), telelonicznie, kiksem lub pc)c7ti c—tnij1.

4. W przypadku wym tany sprzelu na now\ Zuiitwiajacy wyomga, aby nowy pi%eI posadal co najmniej

takie same parametry i funkcionalnoci. jak sprzct zaolciowany W olcrcic Wykonawcy.

5. W pr/a”padktt awarii dysku twardego. Wykonawca wymieni dysk na nowy, wolny od wad, bez

koniecznohci zwrotu uszkodzonego dysku i dokonywania ekspertyzy poza sedzihi u,ytkownika.

6. Wykonawca wam-antuje, że usługi objete przedmiotem Umowy. byd swiadej.one przeł prodlk”enta lub

autoryzowaneco partnera serwisowego sprzĘtu, w sposób proicsionalny. zgodnie ze standardami

obowiazujacymni w branży nlonllatycznel, Z zachowaniem należytej staranhmuści.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko zwiazane Z realizaca unrawnień gWai”iiilcyjnyUl) przt”

łamawiajacego w okresie warancj L

. \a .sprz.et wyrnienony w ramach gwarancji, okres gwaraiwli hteeiiie mit nowo od (lilia (It,Sttic/emlia go

;)rłez Wykoniwcc W miejsce użytkowania.
0, W razie mlieLlwZrLlednie ha przez Wykonawce reklamacji z lyttmiu 1warancj. /iIIuawiiijacy itloie \4ystipiu

tio podmiotu trzeciego z wn iokiem o przeprowidzen je nie,itlc,ne ekspertyzy: czcI reklaniteji

!iii)iWiljaceO okaże sic uzasadnioti,i. koszty /wia/doc I prztprtmnadzeneom ekspcnyzy lioilosi
\Vyko n awc :i.

/Q, Wykomiawca zmpewmmia dodatkowe wsparcie teleltmniczne w ci dziiiacłi I t.0(i — 20.00 przez rok od

podpisania pmoiokolu odbioru (:i;;mi :hklIIit ZlNiUIitit. /1%/i lti”Aonutnu na, „„r.etewn Ii” (b/in/m

(Io(/iIMon”i() lt%/”(IJ(Ui).

śirony ustilaji, że cena umowy jest całkowita \yimOosu brultt

(słowni ) /awieralaca yAl”.

2. ZapIali nasiapi do 30 dni od dnia wystawienia faktury na konto Wykonawcy w

O immnerze

3. Zainiwiajacy oiwiadcza, że jest platnikiem podatku od Iowaiow i tisiog, timtwnioiłyill LIG otlhioni Iaktury

VAT.

4. Pozytywny piotokól odbioru zieafizowanego świadczenia uoiowriego jest podstiwi tui wystawienia kiktury.

* ci

Za miiewykonanie ul) nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci kar\” iollowile W wysokości:

a) za odstapicnie od tiniowy z wiln Wykonawcs w wysokości 15 Oj wartosci timowy brutto okreIonej w

S ust. I uiiioy.
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Ii) za opóziiieii ic W realizacj zbowiazania ulnowliego 0,5 % wartości uiiiowy brutto określonej w 5 ust.

I liniowy. 70 ki2dy dzień opóżnienta, nie Wiecej liż 15 % \yartosci uiiiowy bflhlt() okresionej w 5 ust.

I umowy.

c) za opóiiiienie W thtln leci O wady 0,i % wartości umOWy brutto określonej w 5 ust. I umowy. za każdy

(IZien Olic Znicnia lIC U UCc fliZ 15 % wartosci 111110W)” brutto okresloiicj w * 5 List. I umowy.

2. Zastrzeżone kary tiniowne nie wykiczaiti odpowiedzialnosci Wykonawcy na zasadach ogólnych. jeżeli

wysokość szkody spOWOdL)Walic} IhILI5ZCIi Clii 1iostitnowień umownych przekroczy \yysokośC zistrłe7Oiicj

kary umownej

I. 1)0 olilawianIa spraw iwiiltanylli t. realiiacja niniejszej UI1IOW)” upowaznia 511J iti strony Zam;lwiajicLuA)

lei nr Iiksu

I ze strony Wykonawcy

lei nr aksu

c-mail

2. Zmiana inrirmaeji wyniieniiinyeli w niniejszym parwnitic wymaga piselilliego powiadomienia

przekazanego stronie.

Wszelkie ZlHiafl)” ninlcjszej umowy wyInaaja lónlIy piemrieI pod rygorem niewazlIocl.

2. Stiony pucwiduja iiozliwośc dokoiiywania zmian w umowie. Zmiana Umowy dopusiczalita bctliie w

granicach wyznaczonych przep%aini UZI”, w tym aMykul 144 ut. I UZI” oraz okresloiiycli w Ii Iniejsiej

unIowie.

3. Lwentualiie spory wyiiikijace Z lilflieąe umowy ro,strzya Sad miejca siedziby Intytuto Wiók ciut tctwa.

4. W spraW Icł1 nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy iiiaja złtslosowan je przepisy ustawy

Prawo Zalliowleń pubi cznycli i kodek\u Ęywi IIIC().

I - Umowa obOWiaz.tijc od dnia podpisania.

1. Umowa ZOStalil sp(lrzildzoiii W dwoclt egzemplarzach, jednym dla ykonawcy i dla flimitwiajaccgo.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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