
IWINSTYTUT WŁÓKIENMCTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia;

Usługa transportowa zewnętrzna na terenie calego kraju

Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwoty określonej iy przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: KLZP—236- I3 X

Łódź, 11.04.201 N r.
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I. Nazya (Iirna) oraz idres zaIItawiiIpceĘo

I iyI\ttIl \y l(kieIlfliCt\Ya

ul. I rzc,ittk:i St 5

92-103 LuW.

lei. O 42 (ii—63—jOl

Ltks. 042 670-263X

(et”ly 1)000502V)

\\T Ul UL 724-000-06-64

(otIzny pracy. od potitedzialku do ptLku. ud 710 do 530.

II. [ryb ttd,klcitiii zatttówienhi.

I. Niniejze p Stupow.lrIie pr(IW.t(lzĆ)tte jcL W trybie przeiaĘitt fliet)LmniC/Afl)ui.O tII pOt1itaX W tri. i ut-l.

ustawy z dnia 29 styczttia 2004 r. Prawo Zaniowiett Publicznych zwanej dalej .ustawa 17V oraz aktów

wykotwwczyeh \yyd:InyeIl na jc 1udsiztw”ic.

2. \W zakresie nieureuulowanyrn n tnie1sz:i pecyflkacjt Istotnych Warutikow Zamówienia. zwana dalej

..siwi:, zastosowamuc maja przepisy Ostawy PZl”.

3. Warlose I /anRlWmCItId nie przckr;tcz;t rowmtyartt>śei knoty określone; w przepi%ach wykonawczych

wydanych iti podshiwie art. I I wit. 8 ustawy „71”.

111. Opis prze(Inhio(u zarno wienia.

• Przedmiotem zilmowienia ;e.t usiuwi 1rtwipor1O\ya polemjaeit mia przewnzeiiiu towaru tui terenie caleeo

kraju:

— od Zanimwiapmceo do Odbiorcy

— od Dostawcy do łainawtajaceeo

Z;tniatyhijjcw l%”3flhiiga %%yl(CI1O.I1I Lt5llli saniochodanii O określonej ładowności i na określonych

dyNi nijsach:

• 60 000 krn samochód + przyczepa (zestaw O ładon ności 7 ton),

Nanu,elumd o tttitimtiuilttycli wymtiiataeli: dluQośc 7 tub. \„crokośc 2.4 nb. w sokoć 2.4 tub.

l”r;yczepit o nin. n)zmnimnlcII: JItJgOśĆ 6 rnb, zeroko-ć 24 mb, %\—t)kmnu 2.4 nb.

• 25 000 krn sa fll oc Inid o ładowności 4 lony

(3 tmiitunialnytli wynmmimrtctt cllucość 7 nb. wyokiie 2.1 nb. :zerokość 2_4 1)1).

• 10000 krn satijcicimód o ładownosci 1.5 tony

minimalnych wymuiariulm: tlluisiść 4,5 tub, wysoktisć 2,2 rnh szerokose 12 mb

• 150 godzin — przewozy godzinowe dla wszystkich sarnocliodń%% — W ziulezmicisci od potrzeb.

Ilość: 50OO kimi i 150 godz.

Podane niwy/ej losem mlociaitii sz:tcunkowymitm u ok:eie trwania UIIIOW\ Dopti.icia IL tIl()żtiw(lć

zimmmm:mwiicmii;m cmltwi trittipot1owet lt;t pisiczeiolne .Im)mc)uln)dy XV losciach n EekzycIm niż imiytuaIne zmaisane

owy pod warunkiem, że calkowmta wartość wszystkich ?atuowien ue przekroczy calkowitej warlosci brutto

umowy. Modyljk:mcja kisci ozczeóIrmycIm nie tmio,e 0OXy dowić imttii cen jednostkowych i mile wymaa

dokonywania zmulany umiloW\ -

S:tnlochcKIy tutiza I)yĆ spm-mu--ne technicznie, priysIoiowamie chi ptz.ewoiu wyrobóW oiowych i stirowutiw

(takich jak: wlokziitiy, dzimnitiy. ikmnitiy przedze I siodki chetimicztie — paktiwimie mm: hlaletacit, wilkach,

kmrmomiiclm oraz snmdkm cbeiiiic,tte w bcczkmun beczkicu)

Przed każd\-mu z Imdurikieni przestrzeń załadiitmkowa siiiiiiclioiIu mimust być czysta i sttchi, W XJCzeŁLOItl()5cI bez

resztek WezeHIicj )r/Lwozt)I1eo iduitki. til(ikt\cll ]lHi. oleju tli utyci hscimtu.

Ze wztLIcdtt li timdzaj przewti2wmemti Inwaru Zimuitwiajicy prelerije by stimiocinidy o poszczesólmiej ładowności

Ci SlitU kitiotYc” (5) XV LlitŻVfll sttijiiiiii tilitu w-póhprice

Do obtiwiazkow -ykontwcy tuicdzy inmmytni tiahezy:

• zaladunek I wyladummek towaru,

• odoiiwietliiiltitisc za umai XV U/bI trathjmrtii.

• XV razie koniecztiosci wykonamne tisłiwi XX dni ttsttWO\%O wolne tui pracy licz dtteitktmuetim
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W VII l rode i i a -

• pylna (lySpOzyeyJ iosu kierowcy.
• pttnktnilnosć

ttsltktil hecuje cal izo\YalMl pizei Wykoimwee sukcesywo ie tY 7 leznoei od Wir/ch 2clls/aIIyeli pucz
11 IW il CC O -

ZĘloszenic ilsltiEti iiastepotyac bcdiie telcloriicztiie Z tlnia na dzień, LII) tc,1tI siiYIcit) (lilia III flhIli!1IUII1 2
uotlzitiy przed ziladunkiciti. Cztis uslLtgi zale2y od cl rikterys(yki konkreu ego zlecenia, liasy poszczególnych
kuoio\\ — W /.a]e/tlO,-ei oo poi uch wyii kii1;ieych z reiiliiiic pianu sorzctIiuy
Przy wykonywiin iu uiiuai Wykonawca zobowiizany je—t pr/uMrzecie iii w:iziijacych I/L 150W prawa z
uwztlediiietuern charikIerti pniwadonej przez niego dziilaIiiosci oraz „achowiic oalcżyia dhaloc o powierzone
lUt litiuflie.

W cenie usługi musza być uwzglcdiiione:
• koszty poniesiime za I kmi,zdy. albo I uodJinLHazuy
• koszty zwetaiie L zaladutik cm lub nwladunkicrii towaru
• koszty oczekiwnini na zaladuitek lub rozładunek towaru

Warunki plainosci: minimum 30 dni. makstiiiuni 45 dni od daty wystawienia laktury Laiiiitwiiijacuriu.

2. Wykoiun%ca zobotti Jan jest /rcall/I)wać „anWwienic na zasaLliteb I warnnkacli opisanych we w/ni/t
Lii nowy sLmow iUCyIli Lit łączu i k nr 6 tło NI \yZ.

3. Wspólny Siownik Zamówień Cl”V: 60.10.00.00—9 LlsIuta w zakrcsw tranNp(Irtu tlruowco
4. iamawiajiiuy nie dopuszcza iiiożliwoci skIadmia okirt czusciowych.
5. Zamawiajacy nie dopuszcza mo,lLwo1ci skladania ojcu wariantowych.
6. Zainawiajacy nie przewiduje niożl iwośei udzielenie z1mówień, O których mowa w art. 67 ust. pkt 6.

IV. Tentu u wyitomuania 7arnowieii Iii.
Zainitwiajacy \Y\”O Iga rciilizatji zainL)wienia w lerniulic — 12 tiuiesicuy od cjrn;i zawamcia umowy

V. Waru nid ij(lZi:iIii W l)OSttpOWiuiuiti.
I. O Lid/.ielenie /afllowienia moca ubiegać się WYkOIiiIWUY. kwizy:

1) nie lod ice li U wyki ue/cni u

2) spelniaji warunki udziału w poslep(uwaniu (Icutyc/ace:
a) ktuinpeteiwii lub uprawnień do prowadzenia okreslotwj dzialalaosci tyotk>wej:
!illllawiijacy lite stawia warunku w tym zakresie

h) syt ilauji Lkonolfllcziiei Itili iJilitilsoWLi

Zniiawiajacy nie stawia warunku w tyiii zakresie

u) zdoliit,śu technicźnej lob zawodowcy

Wykonawca soelni warunek jeżeli wykaże, że w okresie o.siiitnuicim rzeelu lat przcd upływem
icriflinu skiadania oteri, a cłi okres prowadzenia d.”iałalnosei jisu króiszy— w tym okiesie,
wykonał należycie co najmniej I usiuge transportowa na terenie całego krąju wykonywana dla
jednego „zaruawiiijaceeo przez okres mirilitiunu edneeo roku o wartości co uiajmiuiej 150 000.00
zŁ brutto
(//ii pnln”:eniu „ze /1_tv Wt/PWS(”ł iuk(r(WLę ur d<iAititzmw”h :/o:Jnn/I OcZ jići/it krd:tmc
SJ)c /1 lici? i/II t”i nitpiA II” tli Lii ihi IV / i )s(eji ) li „Li? z/tł. Iii „JOt )Iit”/ U iii iItl/i Ii/t liliO S Ii I Ii I / :\I”

Ztnij cm „ja/i tci / U 17100 Mc Im kin-s po h/j/i iii nit pi :Ł: \!jp, cIf my I/iii M / „ i/v/i J z In/ii ti ci -: „c/ci
/li )sI t 71(0” iiit).

2. /.tiliiWiajacy iiiie_ tUi kii!d\ tli ctifl!e pttiC:1t1\ai1I_ uzriac. ze \Y\koii\%”ct Ue h%attt w”ynu.iganyeh
zdliiiisci_ jeżeli 7:iaiicażowanie za-iobow iecliiiieznyeli łub zawodowych wykonawcy W inne przedsewzęeia
gospotlaieze wykcirawey noże mieć negatywny wpływ na reali ację zamówienia.

3. Wykonawca może n celu zuotyierdzeni:i speltl:LiiitL wo”tmnknw. o których mctw:L W ozóz V. 1. 2) lii, h—e
iiniej\zci SIW! w slosoWilycli syiiiaciacll oraz w odniesieniu dn konkreuiwco zariloWieilia. ul) jego e/eci,

polegac na zdolnociach tchidcznych lub zawodowych lub .yinaełi tiiiansowej lub ekonooiieziict iniiyeii
podmiotów, nic/ale/nie od charakteru prawnego łaezaeych go z nim stosunków prawn cli.

4. Zaniawdijacy ednocześnie nlonuitite, iż,stosowiia sytuacja” Li której itiow-a w pkt 3 wysiapi wyłaeznie w
O ku
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Wykonawca. który poIegi na zdoliiosctiicli lub syttiwii iiinycli 1, diiutitow udoWodni zitifla\yiaipeelnu.

ze realizujau zailwwieluc, bedzie ytoti0wiI tieztiudi, iii zaokiini tych iodiiiiotuw. W -;.czcgoliiti,ą

przedstawiajiic „oI)ow;zanij Iyel) podnitotow tlo oddania mu do dyspoy.)cji nie/hcdnycli zisoliow ni

potrzeby re.ilizacp zaniówieniii.

2) !til1i\tiaiiCy oceni. czy udo.stcpnianc wykonawcy przez inne podmtoty zdś”Intci iechnicziie lub

zawodowe Iot ich sytuauia hniiiisowa lub ckononiicznw nozwitIiia liii tyykyiiie przez \yyKOIULWCL

spelniania waitijikow udziiilu w llostcpowtIliti olaz zbada, czy nie zaclwdzt wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia. o których flii)Wii tV art 24 ust I pkt 12— 23.

3) W odiiiesieiiiu (10 waititiktiw d(it\U/acycli wyksztiIccnti, kwal ókicji zawodouyclt lub doswiiitlczenia.

wykonawcy noga l1OlcgLC (Iii „.dolęto,citcłt iiiiiyeli p(Idtmotow. jLI[ )0Ltlti0t te zicalizujt rohot\

budowlane lub uslugi. do realizacji których te zdointikci sit wymagane.

i. Wykonawcy boga wspilnie uhiegac .ic (I udzielenie zitniowicitit. W takim orzypadku wykonawcy

ttsliniiwiai peInoniocniki do reprezcntowinit ich w notcpowaniti o udzielenie zimówieni;t albo

reprezentowania w postepowinu I zawarcia umowy w sprawie zaniówien ii publicznego.

l”clnooiocnictwo W brnie piseniiiej (oiyginai lub kopia pt”twierdzont za zeodnokc z oryginaleiii przez

iolariuszt) należy dolaczyu tło oterty.

6. W przypadku wykonawców wspolnie uhiegajacych sic (I udzielenie zkn]ówien iii, warunki ok resloite

w pkt. I. 2) lit. b—c niLisi spelniić co najmniej jeden wykonawci samodzielnie lub wszyscy wykonawcy

lacznie.

Va. Ztni;iwiajcy nie przewiduje wykluczeniu Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 tistawy Pzl”.

VI. Wykaz owj:iclc,eń lnh dokumentów. potwierdzijacych spełnianie warunków udzialu w postępowaniu

oraz brak pO(htaw wykluczenia.

l)o olerly kiżd wykonawca musi dolaczyć aktualne na dzień skladania okn okwiadcz.enia w zakresie

wskazanym w zalaczuikLi nr 2 i 3 do SIWZ. liitbrmacje zawarte w okwiadczcniach bcda stanowić wteptic

potwierdzene. że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelniut warunki udzialu w pustcpowanu.

2. W przypadku tpólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców owiadczenia o których iIIOWi W

rozdz. VI. I niniejszej SIW/ skiada każdy z wykonawców wpólnie ubies:ijacych się o zamówienie.

Oswiadc,enia te „sda pol tyierdzać petian arunkow udzialu po\tcpo%yaniu. brak podiaw w kluczenia

w zakresie, w którym każdy z wykonawców w kazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniri, brak

podstaw wykluczenia.

3. Zainawiajacy zada itw wykonawca kiory tOU ul/a powierzyć w konanie czec I zanitiw ien ii

podwykoniwcoi n, w celo w kazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z od, akt W

piistcpowaniu tam lekcjI informacje o tych podwykonawcach.

4. \k ykonaui klon powoluje sic na zasoby innych podiiiiotow w celu wyka.”itiiut braku siiiienia widiec nich

podstaw wykluczenia oraz spelnieoit — w zakreie, wjakirn powoluje ię na ich zasoby — waninków ndzialu

W postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach.

5. Jeżeli wykonauca poleca ha zasobach tub sytuacji podniiow trzeciego. 1irzedtawEa zcihmtia,autic legii

pod miotu.

6. /ainaXyiajacy przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę którego oheila zustała najwyżej Ocenioliut,

do „lożenma W wyznai-zonyin. u)e krotszymn niż S dni. terminie aktualnych nit dzien zltsżenia naslcpnjacycli

tm,wiadczeti lub dokumiwiuów:

1) Odpis z whasciwcgo rejestru lub z ccntralnei ewidencji i iniorinacji O dzialaInoci gospodarczej. jezeli

ndicbne przepisy wyillagaja wpisu do rejestru hub ewidencji, w celu pot wierdzenia braku podstaw do

wykluczenia na podstiwie ti m 24 ust. 5 pkt I utawy I”Li

2) Wykaz tiltig wykonanych ii w przypadki wiaticzen tikmeowyuh lub c iw1tych rowoiei wykonywanych.

W okresie ostatnich 3 lat przed opływem terminu skliduoia oter, a jeżeli okres powadzenia (lzialalmi[miei

jest krótszy w via okree, wraz z poetuteti ich wartoci. przedmiotu, dat wykismiatiia i iisdiniiitow na

rzecz kioiychi ułttg zostal\ wykonane. oriz ztmłiczeiiemn diiw”odo\ okresiajacycli cz te usltuii ;otal\

wykonane lot sa wykonywane tiutlezycie.

t)owad;imi pouwicrdzajacynii czy uslngi zostily wykonane należycie są:

relerencie hadź inne doktonent\ w\ stawitile orzez podiiijou. na rzecz Morcjo doia%y byk

wykonywane, a W prz\ padku kwiadc,”eii tikresot yeti lub ciagly cli są wykonywnie.

Jezehi z tizasidniomiet przyczyny obiektywnym charakterze \Yykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

tltkunientów. Wykonawca sklada owiadczemue.
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W pr/\]MidkLl swiadczen okresowych ul> ciaglych nida] ykonywaiiycli rekreneje Iiadz lilie tlokuirieiiiypoiwierdzijace ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wczeniei niż 3 niiesiace przed
wiiywein tertniim sk idania okn.

3) I )cikiiiiicntśjw doiyczacych pOdiiIiŚitU tniecie-go. w celu wykaz;inia braku i”,tiiieina wobec iliego podstaw
wykluczenia oraz s]icIn icnia, iy zakresie, w ikini wykonawca powolnie sk na jego zasoby. warunkówudzuttti i postcpo\yaiiitl —jeżth uykOlt\4”cl jiolegit lUt zsoliticil iodtiiititu tlJCcieQ()

leżeli \yYkOIialYCa ita SIC(I/IIii, lob iiIeJCC zaiiiiesźkania poza Lerytonilliii Rzeeyy:iospoIitc Polskiei. zamiastdokuinriitu, il ktoryin nowa w pkt 6.]), skład,i doktitneiil ILIb dokLiiiicnty wystawione w kraju, w kwryiii ma
SW(lzihc 0]) iiiicjsCe zatflies/kŁtliiii, ]ititwicrd”flhiace odpowiednio. że:

1) nie olwai”Lo ego likwidacji ani ue ()glOSzOlio lIpil(llt).scL wyMawioily nie wczSiiiej niż 6 miesięcy ptzed
uplyweni icnuuitiu skladaiiia otert.

Jeżel w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którytuu wykonawca oia siecizibe lub liliCj5CC
z.inuieszkaoia, Inc wycl:ije siy dokuruieiutów. o których lilowa POWY/CI, zastcpliie się je (loktiit%etitctul
zawicrllacyln odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazinienu osoby albo osób uprawnionych dii
cto wprezentacl lub owiaitcz.eoie osoby, które1 dokument tuuial Joiyczyć, zlozune przed tuc,tartuszeiui
lub przed orgililetil sądowyni, tdnuinistraeyinynu allil) orwinenu samorzadu zawodowego lub
gospodarczego whiciwyin ze wzglcdu na siedzihe lub miejsce zattuieszkiiuia wykonawcy lub ttiiejsce
zatii ieszkani;t tej osoby. „renutin okt”cIony powy).ej stosuje sic.

7. Wykonawca w woni ue 3 dni od dnia zamieszczenia liii stronie ititernelowej inlonniac;i, o klórej niowa war!.86 ust. S ustawy P/P. przekaże zatnawiajacetnu oświadezetne o pn/ynależnośei lub braku przynależności dotej samej wupy kapitatowej, o której mowa w mi. 24 LIst. I pkt 23 ustawy lUP. Wraz e zloietitetuioświadczenia, wykonawca może przedstawic dowody, że p)w:tratia Z innym wykonawca nie prowadni dozaklócenia konkurencji IV postępowano o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia sianowi „tktezii ik nr 4
do SIWL.

8. W zakresie nie uregulowanym SIW?, zastosowanie wija przepisy rozpnrzad;enia Ministra Rozwoju z (Inni26 lipca 2016 r. IV sprawie rodzajow dokumentów, jak ich tito/e ż.adac /anuawiajacy od wykonawcy wpostepowaniu O udzielenie znmówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Q. Jeżeli wykonawca nie /10/y oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. I uit%iejszej SIW!. oświadczeń tul,tli,knnicniów potwierdzajicyeh okolicznosci. O kibn”clu mowa w alt. 25 ust. I u awy l”/P. lub ninyctidokomemow nie;bednych do pnzepnuladzenia plisiepowania, oś\4iadczeiulL lub dokumenty są niekompletne.zawieraja bIedy lub budza wskazane przez zinnawialacego watpliwosc i, zatnawiajacy wezwie do ich„lożcni:i. uztitueInietuii. popt”awietiit W terminie przez siebie wskazituynt. ciba że itiiiiitt ich zIozeiiit i)tcriiwykonawcy podiegaliby odrzuceniu albo kotutecztie byloby utliewa/nicnie posiepowaitia.

VII. Informacje o sposobie porozu miewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniaoNwiadcze i dokumcntów, a także nsk;izanie osoli uprawnionych do porozumiewania sięz Wykonawcami.

1, Wszelkie zawiadomienia. oswiadczcnia. wnioski oraz mtoritiacje Zamawiajacy oraz. Wykonawcy ntogapn;ckazywac ptsemnie. t,ksem lub droga elektronie/na, za w\jatkieni ok”ny oraz umowy dla któr\”eh
dopuzczalna jest itinwa pisemna. Jednocześnie Zatniwiajacy przypomina, że zgodnie z 14 lisi. 4Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie nodzaiow dokonientow jakich możeżadac zatnawialae-y ( . . . ) oświadc.”enia i dokumetity wytli cnione w rozdziale VI nin ciszej SIW/ (nćwtliez.
w przypadku ich zluzen ia w wyniku wezwania o którym lilowa w aii. 26 ust .3 ustawy 1”!!”) motni kcpowiadczane za tgodttośćz oryg naletn w lormie pisemnej hub w ituunute elektronicznej

2. W korespondcnc,i kierowanej do Zainawiajacego Wykonawca w lica poslugiwae sic tiumeicio sprawy
okrelotiy:it slWZ

3. 7awiadoinienia. osw iadezenia. wnioski oraz inlbt”macje pnzekazywar.e przez \k-yianitucc oecinn!e witl:iyb)c skladne na adres lnsiytni Wlokieitnictwa, nI. Bnzczińska 5/15. 92—103 Łódź, Zamutów ewa „nhljcziue.
4. Zawiadtnnictuia. oswiadezcnia. wtiioski oraz iiutbt”niaeje przekazywane przez Wykonawcc drogaelektroniczna wiuuti być kierowane na adres: zan;,c”. eiii.iii ;\I.I.d/ pt a 1ikeiuu na ar (42)61 63 190.
5. Ws,elkic:”aw izidoiuuicnia. oswiadczcnia. wnioski o:az intitrmnacje przekazane za ponnica luksu limb

w turmie elektronicznej \yymnagaja na żadatuie każdej ze stron, fliezwloc/liego potwierdzenia litkio ichturzymi amii

o. \\ kotuaw ei ulo/e zwrocie się di” Zsun1tw ialicego (I wyiisn lejne I ieśc sI W Z.
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7. Jeżeli wniosek O wyj;inienie treści l\kZ wplyiiii do Z;tii iw1 aceto nie póiiie niż do końca dnia,

w kttryrn upływu polowa teriiiiiiti skl:idina oler, /.;iinawiajaey tidi.ieh wyj;bIlieIi liez\ kiciiiie,jcdii;ib nie

p7t)7llit” tUŻ 11:1 2 dni przed uiiływeni terminu składania Oei”I. Jeżeli nmiitrsek O \%)j.isnie!l:e ire”%ci lVi”/,

yipłyiue po upływie terminu. O ktci”ym imiowa iowyzej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zituawi;ijqcy

milo/c ud2ielic wyjasilieli albo pozcistiwic Wiiio,ck bez rozpoziiaiii;t. ZaiiiawiiJae3” zai)1it”ci w% Ii”i)itiiJ;i na

stri IIUC iniermiciowej, na kierej udostepiiiono S I WZ.

K. l”rzedlużenie ternhlohl skl dania ofert nie wply% ii;i biec leriuloti składania wniosku, o kić ryTo ulowa W

uzdy. \„ kl. li li iuejszej

V/ jirzy”mdkti rO”/l eżnosci JlOlliih”O”/Y Ireccia lilitUIs/hi SRk 1,, i ire\ci ud/iUlOi\ch (ith)0W7ctl/l_ j,iku

Oł)O\YI i/h te mi ileiy I) zyj te trese pisiii I / misiLi ij LLL,_,O )O/iiitjS/L OsYyi (ft/cOlt / Liii i\41 1

ID. Lnl;I\yl;?j;mc\” nie j)I”zt”\YidLiie zwij;ini;i zebrania Wykonawców.

11 ()sob;tni.i tupr;tynlonyiUi przez L;Im iwi;ijaceho do porozumuiewiiua sit” Y. Wykonawcami sil:

— Małgorzata I „iotrowska, M chał Kułakowsk i

VIII. Wym:ia ola dotyczące wami lu ni.

W ruillmejs”Lyill postepowanin Zarn iwiający ue wyniaga wmuiL teina wadiumut.

IX. Term in związaii ia o ft rią.

I. Wykonawca będzie zwiazany oferta pr/ci <ikre 30 dni. l3mcg tenwnu zwia,”anua oferta ro”/poc”zyila sic wr;iJ

z upływem terminu skl;id;irim;t oFert. (art. 85 ust. 5 t”sI;nyy PZl”).

2. Wykonawca rnwe przedłużyć lenn in zwiazamua olerta, na czas niezbędny do zawarcia umowy,

sauuiodzielnw lub mmii wnioek Zaimiawi;iiacego. Z Iyiui. że iamau hijac\ mim/e tylko ni/. co najiuuniej na 3 <Im

przed uplywemn terminu i.wiazania olcula, zwt”ócit: się do Wyktinawccw O wy:”ażenie zgoiły na przedłuzenie

tego lermilinu o oznaczony okres nie dluższy jednak tiż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedluzen mc terminu zwhizan ia olemia nie powoduje utraty wadium.

1. Przedłużenie terminu zwiazania ojcu; jest dopuszeniliie tylko z jednoezeuiyin przedltużeuiien okre”iiu

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie. z WnieSlenielll nowego wadium na przedłużony okres

zwiazania olerla Jeżeli pizedltiżemime termimuim i,wi;izaiiia olert:i dokonywane jei po wyborze oFerty

najkorzysiniciszcj. obowiazek wniesienia nowego \4adiuln Lit) jL”iO pi”ied1ozn;u dotyczy jedynie

Wykonawcy, którego otella została wybrana jako najkor”zystiiiesi;u

X. Opis Sp(i%Ol)LI przygotowywania ofert.

()L”ila inus zawierać umsteptm ice o8wiadczeni;i I dokumenty:

I ) wypelnion\ formularz, ofertowy sporzadzony z wykor,yt:ui ie:mi U lAWO shmmlowi;lcec(u Załącznik nr I

do SIWZ, zawierający w szczegolnosci: uska;anie tilertiwamiego przediumotu /aniowicnal, ac/na cenę

oFertowa bruno, ziik,wiayanie dotyczace terminu realizacji z;mmuowleni;L, wariników pl;ttinmei,

akceptacje w\zystk ich posi;inowiemi S IW!. I U istni Lumo\4 bez /;mstrzeżeń ;im;mkże inibri nacje ktora

czc zalUowlenia Wykonawca zauhicrz;i puymerzyc pod\4ykouawc)

2) oświadczenie o spełniwuiu warunków udzialu w postepowanio — Zalącznik nr 2

3) owmatlc,.enic o braku podsiaw do wykluczenia Zab1cznik nr 3

4) pelnonuocnmctwo (to reprezentow;mnia wykonawcy, O ile olerte sklada licłnomitmcnmk

5) zobowiazanie piidimimolu trzeciego jeżeli wykonawca polega na zasobach limb sytuacji poduuuititci

trzeciego

2. Olerta mmiusi być napisana weiyku polskon, na ill;iszylie do pisania, kciitipoterze lub lina trisala i czytelna

technika oraz pmidpisaiu;i przez. iisobt(y) upowazntoti,m dn repmezeniow;nuia Wykonawcy na „ewn;ilrz

j /aciae,iuhia znbowiazamu W wyoknśc odpowt:idajacej cenie oFerty.

3. M pr/3 padko podpisania oferty oraz ptus%iadczeiia za zgodnoc Z <ngai;ilenu ratpi etokomaeiioty pr/cz

osobę muewyuuieniona w doktoiiemucie reiestracyjnyTn (ewidencyjnym) Wykonawcy, t;tłeży do ideity

dolaczyc stosowoe pelmtinuocnietwtu W uirygimtate lob kopit aowi;idczonem muiutaru;mln;e.

))okumeity .porzadziune wje/3 ku ohc\ ma sa .ski:milane %yr;!/ / Iiumn;teieaieo iu;tjezk lojski

Wykonawca na prawo zlożyć tylko edna otć”rie. Zlokmuie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie

w5,y5tkich otert iwnmmiyel: przez danego W\ kon;wce.

6. I „ec złcizouiei oieriy oimzsm <ktpowm:id;e treści St V/Z.
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7 \Vykoit1wca wsztlkie koNzty 7%%iąz;IIte / przy1olowanicm złotiti iciti oILrty.

5. „.:ileca sic, aby k.izti zapisana trona ołtny” była ponwmrowitsi knlejryoii ntlint_ttilli, a cila oleiia wrazi
z:tlac,iiikaiiii b\ i;i y trwały spoaib ze soki iiiczoiia (ii:. zbiitdowiint. zsz\ti Linieillożliwiajic jej
s:tiuoistnii ilckotiiplet.tcje). OraZ ziiwiertła spis licci,

9. POI)Ia”Iyk Itił) /illIiiilV (rowlież przy t1Yit1 korektora) 0łt<j. P0y1ntW IIyć P1Lt0Ytne \YIasIlOieczIlit”

arzez oobe j1Q(iI\IJCi olćrtc.

IQ. ilerle atlety złozyc wi tmknictej kopercie. w cdzd:e Zamawia wcco i oznakować w lNepiiiiic V

5 ib

Instytut Wlokiennictw.i, ni. ilrzezinski 5 5. 2—iO3 Łódź.
raz opał rzunil napisem:

„Usluga transportowa zewnętrzna nim terenie całego kraju”

z dopiskieni: „iiie otwierać przed dnieni 20.04.2018 r. (10 godz. 11.00”

i opatrzyć nazwa i dokłatłnyin adresem Wykonawcy.

II . Zamawiiijacy iii lormuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy P/P oktty skkidamte w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i pi”dItgaj titiostepnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjatkiem inlormacui sŁinowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia lb kwietnia
1993 L o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153. poz.. 1503 z późn. zm.). jeśli
Wykonawca w (cnhlin ie sk adama otert zastizceł, że nic mnoea one być wlostepitianc i jcditoczeinie
wykazał. iz zaslmzcżone iniórmacie stanowia tijentilice przedsiebiorstwa.

12. /amawhąicy zaleca, aby in (onnacje zastrzeżone, jako tajemn ca przedsiebiorsiwi hyly przez \%ykoniwce
zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowan cm .Jajemfl CI przedsieborstwa”. lub spicie
(zszyte) oddzielnie tid pozostałych. jawnych elementów uleny. Brak ednoz.naczneeo wkazania. które
iniormacje stimuitiwia tajcmn cc przedsieliorstwa ozilaczić bedzie, ze tys”ztlk ie oświadczen ii
zaswiadczenia składane w trakcie ninicjszuto postcptfl%ania są jawne bez ztstrzeżcui.

13. /.astrzeżcnie intorinacii które inc stanowia tajeuiinicy przedsichiorstwi w rozuinietuiu ustawy im zwalczaniu

nieuczciwej konktireimcj L bedzie traktowane, jako hez_kuieczne i skutkować hedzie zeodnie z tichwattt X iN z
20 patd,icritika 2005 (s\gil. III („Li” 71/05) ich odajttieiiient

14. Zaniawiajacy intórinuje. że w przypadku kiedy wykonawca ohzyma od ue wezwanie w trybie art. 90
ustawy P/I‚ i złożone przez niego wyjaśn cii ia i/lub dowody stanowie wda tajemnuuicc przedsiębiorstwa w
rozutuuletuiti ustawy o zwaiczaititi nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia cli ikti tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrze/enie zuinawiałacy uzna za
skuteczne wył!cznie w sytUacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże. iż
dane ntornutcje stanowij tajemnice przedsiębiorstwa.

15. Wykonawca moze wprowadzić zmiany. poprawki, iuodylikaeje i uztipełnicn ia do złożonej oterty pod
wiruinkiein, że łamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed termuiueiui
składania ofeit Powiadomienie o wprowadzeni znuan musi być złożone wg takich stiuiych zasad, jak
składana oterla tj. w kopercie odpowicdtmio oznakowanej napisem _.ZMIANA””. Koperty oziltezolle
.JMIANA”” zostiujia otwarte przy otw eraiuiu nłerty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawnoci procedury dokonywania zuuuian. zostana dolaczorme do olny.

lb. \k ykonawca ma prawi) przed upływem terminu składania oteil wcol;ic sic z posiepowana poprzez
złożenie pisemiueeo poniadomicn:a. według tych samycEu zasad jak wprowadzanie zmian i poprat%ek z
tuapiseni na kopcicie .. \( „(JEAN I E”. Kupcny oznakowane w ten spostub łieda otw ierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postcpowanii Wykonawcy oraz zgodności ze złozonyau
otertanui. koperty ulen wycolywanyciu nie buła otwierane.

17. t)o przeliczeni na PłN wanocE wska,aimc w diikunuent:ch zioztinych ai uotwcntizciuesiuełiuaui

waratukow udziału w juis:epowaniu. w\”r;iż(ute w wiłiti:ich innych niż „PLN. /aluuiw i:itaey:)n!Uiui:esi”etlu;
kurs ptihlikowiu\ arzcz Narudowy Hauk Polski z (twa wszezcci:m posteu)Owiiiuia.

I z. ( )Fena. które trcsć nie bedzie tudpśiw iaoac tresc SIWL z zairzezeiuiem art 57 ust 2 pkt 3 uuiuwy PL P
zostanie tkjrzttcuna (art. 89 ust. I pkt 2 ustawy „LI”). Wszelkie uiejasiutisci i obiekcje dotyczcc trcsci
zap sów W St Wł. na leży zatem wyjaslu ic z ł.iuuiawiajaeym przed term i nem składania ofert w trybie
pt”zcwidziaus mu w rozdziale VII niniejszej SIW/. Przepisy ustawy „LP nie przewidnia negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, 55” tym z:ipisi”\C projektu unuiiwy, po jeriuiuuie otWn”eit ofer,
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XI. Miejsce I teiiii i SI(ła(L1i111 I otwarcia Ofert.

I . Oferte należy zlozyć w siedzi be Zunawhijaecto: W Instyt ticie Wlókieti nictwa ni. Hrzezińska 5/15, 92—

1113 Łódź, sekretariat I piętro. w terminie do dnia 204)4.2018 r. godz. 19:00.

2. Detydujace ;„naczcnle (ha Ucelly zacitowattsi IerIiinW skIadniia olei”t 11141 data mNlzlcIa wplywti oJert\ do

Ztlm\yiteeio. a nie d1t11 je wyl1ii1i.I przeyikii pocztowa czy kurierska.

3. Okna ztOzOJl;l „° lilIlilIlle \„ka/;lfly!1i W Ozt!L Xl. I IlIniii5tej „lW7 zosialbi z\\rOe(il11 zO ule V.

zisacIiiiii ukrcslonyiui w iii. 81 ust. 2 utiwy 171”

4. Otwarcie okn itastiipi W SIedZiI,Ie LdflWLCL”i1O W (Illit! 20.04.2018 r. o odziiiie 11.00.

S ()h\;treic Otell i”s! jawni”

6. Podczas otwaicit 01cl! !.illiiit\VlUjitC\ otIez\la n!irlnacjc, o ktorycii mowa w un. 56 ust. 4 usiawy I”Z}”.

7. N iezwloeznie o otwarciu okn /4!niaW ajacy liii stronic

III p:/”wwwlw! i!zpl/ziiwnyi ciiiitptiI! icziie inkinnaeje dotyczace:

a) kw”oty,jakit Zitnhienz:t lir/znaczyć na stinansowanie zantnwienia:

b) firm olaz adresów wykonawców którzy zlozyhi olch)” W terminie;

c) ceny, tenillinti wykowtnii”. Z4thlloWleilia. okresu gwarancji i wiruiików płat ności z;iwirtycIi w olertiicb.

Xli. Opis sposobu obliczania ceity.

I. Wykonawca określit cene realtzacji zamówieniu poprzez wskuu.uniie w Formitłuinzu olenowym

sporzuidioiiyiit \yL wzoru tutilowiaeelio Zaiączniki nr 1 do SIYiZ Iaeziwj ceny ()Iert()wtJ brtittti Jt

reali2tcjc predriuotu zuthlIowieiliul.

2. Cena olerty jest suflet iloczynów wutrh)iei ediiostkowe1 nctUi jeditcio kikintetra lub jednej LOdzihly,

pttmnttżoiiycli przez pi/ewidy wane iIo.sei przeechanycht kilometrów lub godzin i powhkszona o podatek

yAl.

3. Lac,nui celta (Ilentiw! brutto musi uwzgledniac wszystkie koszty zwiazutlie /. rcahizuicui przedmiotu

zaluti\kienhut zgodnie z opisem predniotu /uiiiiowiefliut oraz wzorem umowy okrcJtmiiym W niniejszej

I W,”.

4. Ceny riusza hye: podane wyliczone w zaokruigle,iiu do (Iwoeb Inieise po przecinku (zuisuidut zuiokiagleiiiut

poili/ej S należy końcowkQ potu nać, powyżej i równe 5 należy zaokruii ić w góme).

5. Cena olcrty winna być wyrażona w złom\eh polskich (l”LN).

C Jeze w postepoWallttl zlożoija bedzie oleili, której W\lOr prowuidyi!hy (ho P\yStanu LI zuluuuawiajuIceio

obuW iazku podalkuwctt „muiln:.e z p/.cpisilmi o podatku od towarów i usiug, zuituuiiwiu,julcy w celu oceny

takiej uleny iItll[c/\ do !ilzedstawloliei W nIe! Celty podatek ud towatów i usILlil, który tuialby obuwia,”ek

rozloyć zgodnie z tylni przepisami. W takim przypadku Wykonawca skladajae oleite, jest zohligowatiy

polik) 1110W Ii / ni twit ILL.() /L W\ hoi lLo olclt\ bert/R piow tdiie do powst tlili II / mi IW Itl liC_II

obowtazku poduitkowei_”tm, u 4azujute na/we rodni towazu, ktorciio (lostawi! beilzie priiwadzc do cel)

powstaltia. oraz wskutzttiac ich wartusc bez kwoty pocalku.

XIII. Oiiis kryteriów, którymi zaniutwiajjey będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z liodaitiein

Wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Za oleic iiutjknzytriiejstt zostanie uznana okna zuIWlerajaea llijkOrz3stliIejzy bilans puntu%

w kryteriach:

— (cna (( j— 90 °!„

— Wartt „tki piat ności (C)— 10 „V

2. Opis kryteritiw oceny oemis

t)o kazdeso Z krueriów zoliśu przyphlluut waca okre\ll”Ila tidziuileia proeciurowyni.

„.uillutwialaey liedzie oeeimt:d eleiiietuty oterty (Idpowiadanice kryterititn, pizy c”ytti k:tzde kiyteuiutii

pidleeac bedzie ocenie punktowei Ofluiltej I 1j l10d4t11L z.aSildy irtyzii wala luIlkioW

()eólnut ocena uterty liedzie sullia ptlllklow uz skanyelu za pnszczezołtie kryteria.

K = („ ÷
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Sposoil określenia ceny:

A. Cena
— C 90 %

Zniawiaacy ze \y2ylk,cIi fot mularzy nIenowych puyjiniu wanoć niijll:zsza (lNY (ilLity jako c, do
ceny t,,daiic1 ołerty.
Punktacja za cenc oferty ustalaiet w sposob ii;itcpLijimcy:

cn

xlOOpbi”x”)O%
C

(Iz ltt. Cillil

— njliiżs/ cena

— cc na okny badanej

B. Warunki platności („ — 10 % bętkj puiikwwaiic W iastcpii jacy sposob:
— I piaLi w terminie maksynialnic 45 diii od tlały wystawienia lhktuiy 100 pkt
—

zaplili w terminie 3 I — 44 diii od dały” wyi;iwienia faktury” 51) pkt
— „apliki W termiti” 30 cliii od daty wystawienia Iikluiy O pkt

Ich ot rait, 0 li” C i/i n li Ii? IV! jwdać hO? kpi („i termin p/i mimi/c -„ m/p. 40 Inf cm,;!,” / I”:” L m/lp. 3 / —10 (tnĄ)

= ilość punktów x 10%

3. l”tinkticja przyznawani ołertom W poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokIidnścci, do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa lic/ba punktów wyznacy najkorzystniejsza olefle.

„I /amawiajacy udzieli zainówicu im Wykonawcy. kłinego okna oupinyiadau będzie wsiystkini wymacaniom
pizedskiwionym W usttw:c l”ZP. oraz w IWZ i zc,stiiue oceimicmi 1iko najkorzymniejsi;c fl (iptrcit[

poda ric kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie hcdzie można wybrać najkomyystit iejszcj <mlerty Z uwagi na to, że (lwic liii, wiecej olert piiedstawi

akt samu hilan, ceny i innych kryieriow occ:n olei. łaii,aw majtcy spośród iych okn doko,ma wyborci olerly
/ nailim/szi cena. icieli zostimla zlozone olert% o takiej saniel cenie. z.amtl:lwimjacy Wc/Wie wyktiiiawcow,
ku3rzy zkEyli te olcrty do złojenia w lemanie okreslotiymn pr/cz zamnawiajacego oiert dodatkowych.

XiY. Informacje o formalnościach, jakie powimimm% In ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
lIflIOWI w sprawie zamówienia pnhlietiicgo.

I. ( )sohy reprezemilolace Wykonawcc pizy podpisywaniu uillo\\\ po%mmlily poamdac ze sciha dokumenty
potwmcrdzaiaec ich uniocowallie dii podpbanii umowy, o ile uinh)cowanie lii „ile hedzic wynikac
z dtikunientow ILilac”onycłl do okny.

I W pr”ypadku wyboru oferty złożonej przeł Wykonawców wspólnie ubiegqacych się o udzielenie
zaiuó%4icnit /alnawiajacy mole żadac pued „awarcmeln nillowy przedstawienia liniowy regulujaccj
spoIpnice tych Wykoii;iwców, tJiilliWa tiki winna okl”e%lac „lrone ulnow\, cal dzijlania 1iosćli
wspoldzialini:i zakres plac przewidzianych do wykoiiaiiia każdemu z nich, solidarna odpow ieduialnosc lm
wykonanie zamówienia, O/flIC/CIHC czasu trwania konsorcjum (obcjiiiujacego okres realizacji przedranIu
zamówienia, gwarancji i rękojini), wykluczenie możliwości wypowiedzenia urnowy konsorcjtnii piycz
kcóiegśikolw ick z ecU cziorikow chi e/iso wykonania zlIlIowienia.

3. Zawarcie UIIIOWy nisiapi wa Wzoru liman iliaeecO.

XV. Wyiiimwiimia dotyczice zaliezpieczenia iiależytejo iyykoiiaiiia iiiiiowy.

/aliItW IJan lC wylnacc niliesiellil zahezpeczer; mależycco wykt,miaii tlill(I\\}

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które ztan wprowadzoiie do treści zawieranej iitriony w .%prawie
za milowieilia puhJiezmieo. oiólnc warunki umowy tlhmi wzor liniowy. jeżeli Zamnawiajacy wymataod Wykonawcy. aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia plihliczi]eo na takich waran kadi.

Wzór amowy, stanowi Zahjcziiik nr 6 do ifWl.
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XVII. Poiictenic o środhacli neurony priwnej.

Kazdeniu yyykoiiawcy, a nikze lutemu podmiotowi, cieli ita lub Inni? interes w iIz\skalliu dirieo

?alnoWieni;l tusz poniósł tli) liloże pOIUCSC szkode w wyniku HSFLIsZCTlia pl/cz Zniwi jaceco priepisów

uIl\\y UZI” przysluciji iodki ocluun pawitj przewidziane w diiiIe V u”niwy IVU jak tui potepowal

Il]jŻuJ k\yoIy okreIunei \V prie1i.ieh \YykuIIa%yc/yclI \%Yd;IIIYCII Id 3 tht;iwicirl. II uI. 8 LbL.l\YV „Zł”.

2. Siodk ochrony prawnej \yt)hce Oroszenia O 7a111(flYiCll Iti 015/. )l WZ przysIuwia rowniez oraauzacioln

esc. O które1 noWa W aul. 154 pki 5 uIwy l”Z)”.

XVIII. Lista zaliczil ików.

Wymienione niej yalacziiiki tant”wn inicrraIlL c/esc Specyikacji btotnych Warunkóu Zimowieli,i.

I Załacznik nr I — Wzór Iorn1ti[rz olcrty

2. Zafwznik nr 2 — W/lir ()%WIit(IC/elIIil O j)C?iIialiil wirtittk<iw utłi.iiilti w pO.%(cfXlW;tlllZi

. !.aLcznik nr — Wiór oswiadczejua braku podNtlw do w kluczenia

4. Zalacznik ni 4 — lutibritacje na temat rupy kapitałowej

5. Zilaczti k nr 5 — Wykaz wykonanych usłu

O. Za tacznik nr 6 — I „roickt umowy

GLÓyNy KSJĘCjy

I
r\

LI-

Ot)L)a prł\eolo\yLljac.t I1CcYIikWJY kicio\%llik !iul1I;It\ia;5Łci()

10



Załacznik nr I do skw KF./P—236— 3118

I > cc,cć ( ) t ereti L

O FE UlA

ztożoiui W poslcpowaniu O udiiclenic zitiiittwitiiui W trybie )rłcliiigLI nJeoranjc/.oneiAc) O WarIoci
ieprzekrziczajacej wyiaŻoni W złotych r6wiicnyartoc kwot okrcsłonych na )O(I5t3\yic att. I ust. 8 usLwy PZl”

Ibl I lsłligę (nhiIsI)ortowa zewiiętrznt 111 terenie cale2() kraju

Nazwa i adres oferenta:

nr łhkst nr tej c—rn:ii 1:

Zamawiający: Instytut Włókiennictwa. ni. flrzeuinskit 5/15. 92—103 Łódź.

Oferujemy tisług transportowa zewnetrzwt na (cienie calego kraju za cenę:

C. cna Stay% ka Waflośu
przewidywanych jednostkowa yA”l całkowita

kin lub eod, iii netto kiTl lut) brutto

sajm,cl3l 7 jrzyczct (zesLw

odiin (zł)

Iadownosc i 7 ton). 000 kin
I I

1. aniocIiód o ładowności 4 ton)

1
i 000 kii,

r

____________

1San)t)cI)oił O kldt)Wi1t),ci 1,5 tony

10000km

F i. przcwczy w)dzii:owc dla ;ystklcłl T

s1 illOcIlodn”V y „; iłeżi li śc i od
potrzeb ISO odzin

L
Ogółita etna oferty

2. Feiiiini wykonania: 12 nuesięry

3. Okrtijcniy n;ttcpuiace warunki piatiioci diii tid dat \%\ aa\4icilia hiktury
4, Oswiadczaiuy, że zalilierziiilly.” inc znhlierzallly powierzyc realizacje nasiępt4acych czesci zaiiiówieiiia

„ttwył\Ikaweśm1 (nw;iii/;:e/;ir zA”tKIw)

I
(>pis części zuiiówienia, która Wykonawca zaniierza Nazwa pudwyktniawcy

Hii2wier/ycda11iz:ą/e1 p Jw\inwę

.._
— . —-



F I -_
___

( I —

I

5. Zarejesirowine nazwy i idrcy wykonawców wyicpLIJacych wpoIn je ( w przypidkL Wyko!hIu ców

wspoliite LII)ieŁLijacycI1 sjc o udyjclnie ztlluowicl]ia)

Akceptujemy projekt UDiOWy (2;II;,c/nik nr 6 (to swz) oni, warLinki peInicrui wiidczniia okreIone tw,cia

pecyhkacj i iswtnych warunków zarnówjcnia.

W przypadku wyboru naszc O krly, Yot)oWM7(ljemy sic LII> łtlWartia UL)IOW3” JL ok rC.U()nycll W projekcie [11110w)

warunkach. w miejscu i Icrm lnic wynactonym jrzcz Zanitiw aJaceo.

Zahiczrukanu (to wwejs7jtrly.%:

3

4

i1IiejCO.YnSc (laLi
Podpisy osoli uprawiiionych

(tki reprezealtici L Wykoiiau u

olei I:i linie być %jifiritd/.ilIUi 111 ii,iiiiiil;inicli )rnuilio%%;Iii\ełi Wiei W knn:inc, leci w lirtilir %ieIiiI.ij:cej %yIiii”ei %CC3 bfeie1.

\iIcży ilnLię,yr %%ikic „iilaczniki wyiii;itiliie W %jLccylIL;Lrji.

% piźi pidhc”. %ih /:iI:tc/iiil, lic (111% cn li kiii:iWcy. na)?y n:IpJ%lć il:i lilii .1111 lub cn

12



Z:iiacznik ur 2 do .iwz KF /J-23_13 18

pczka Łuny

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 udziaki w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale V. 1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(m:eJscowosc), dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale V.1.2) Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i okresbc odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(miejsroiyosć). dnia r.

(podpis)

13



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawone z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

14



Zulacznik iti 3(1(1 iW/. K „Zl”—236131S

pieczątki li nity

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Fzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

(miejsuowosc), dnia r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art ustawy Pzp „podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
ją. 24 ust. 1 pkt 13-14. 16-20 ustawy Pip). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjałem następujące środki naprawcze:

(mw)scowcsc), dnia r.

(nodpis)

15



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj:

(pod.c płni onywlVfirnn?. adns.. a tik7r W ynlez”iosc:, OC! [RXIOIIO(tI N!P/PESFŁ KRS!CFOG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowosc), dnia r.

(puclois)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

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

podwykonawcą/am
(podać

pha nazwę/finnę, adres, a takze W zatezności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(niiejscowośc), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(m;ejscowośc), dnia r.

(podpis)
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pieczatka Illit])”

ZiIaezrik ni4 do i\ył K.I”JZP—236—l3IH

OSWIAIKZ[NIL

— oświadczamy. łC nie na Icżymy (III arupy kapitalowej o której nowa w art. 84 I pkt 23 ustawy PrawoZamów ic6 l”uhlic;nycli (tj. Dz. U. z 20!? r., poz.. I 5”7P ).ti . w rozumiearn ustawy i. ditia 16 luleta) 2007 r. Oochronie konkurencji i LonsUnitotoW ( )z. U. z 20 I 5 r. poz. I

— oswiadctuny, e należymy do tej samej Ęrupy kapitalowej o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawyPrawo Zail)ówieó Publicznych. Ij. W rozumieniu ulawy z dnia 16 IuIeo 2007 r. o ochronie konkurenujkoiiswiwnk”w (LJ. U. z 20 I 5 r., poz. 4), co podittio(y Wyol i fliofle poflh/.C) (nalezy podac uw.wy I adreNy
siedzib)”:

r.

*
— IlicOtipO\yiei.IllTe skreIk

17
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Zticz:iik ii do i.yy K?/Z) 11b— :; s

\Yyk iz y.y konmiych i Lig

I )ubuiocii

Piicdmiol LiłLigi
Wtrhit MuLdo

Ditn wykonania Odbiorca poLwierdzajacy

Lp. usiuw w A nalc/yic wykonanie

I)o Lażdcj iisIiji wyluicliioncl w wykaric uMleży (l(iłączy dowody (IkreI2j;ce, czy usiuwi ti zo;tIi

wyk iina W sIMiób mileżyty

(llIjSt IitO%L). diiii

(podpis)
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LiI.ic,iiik ni 6 do iw,”. KI” ZP—236— 13 IX

Umowa Hr KF/ZI”—237—1 3/18
(projekt)

Zawarta w dniu 201 X r., w wyniku poslepowaitia W sprawie idiielciiia zalnóWieilia itiblici.iiegoin ułue transportu ztl4ilcIrzneto na tereniu eakĘo kraju, pn)Waizoilcwl w trybie pi7citritiI1iCO LLI1ICI.OIlci3O (i w;iilosci (lic prickr ;.iiiacci kwoty okrcloiie w piyLpHacIl wydanych na potisiawie art IIust. 8 ustawy z tliit.i 1 slycźiiia 2004 r. rawo /:llllÓwicń ptihlicniych (I”ZP) (tekst edtuolity (tj. I )z. U. z 2017L. P° 157(1 ).. poulli cdzy:

Iustytuteut Wtńkiciutuictwt. instytutem badawciyin Z siedziba w Lodu (adres: )2— 103 LńJź. nI. l%rzc,”iń..kt5/15) wpis:inyni do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez id kejonow\ dla I „odui. rÓdn1ic,cia wLodzi XX Wyd/lal Gospodarczy KRS pod nuinereiui: 0000043804, NIP: PL:724-000-06-64, Regon: 00005023)zwanym dalej „Jun):iWiibtcyin”. reprezentowanYm przez.

I ) dr in2. l”orn:isz Czajkowski
— Dyrektor

2) nii r I-Luiinc l”as/kiCWiUz
— ( ;lony Ksiepwy

t. sieduiha w /Wail)”t)1/4 dalej „.\„ koihl\YU”, W prezent twinyin/a przez:
1)
2)

*1
I . Uiiiowa uwzelcdnia wynik postepowania opafleeo ° przepisy :nl 39 ustawy Prawo zitinow cii pitbl cunychz dnia 29 stycznia 2004 L (u.p.z.p.), inoca ktorcgo wyloniono Wykoiiawc.

I. Z:iinawiajacy uleca a Wykoa:twca pruyinuje do wykoiiaiiia tjInet” poIesii:tca na prucwti/eniti towaru. kiunje.t \%I:istlo elit !am,iwiazteego. na terenie calego kraju:
— od Z:iin:iwiajaeew do ( )dbiotcy
— od Dostawcy ht Zatnawiajitcego.
saltloclhdaflhi O ukrcsIotic I:tduwnosci im okreIoiiycIi tlysi:in”.acli

• 60 000 krn s;nmiochód ÷ przyczepa ( zestaw o Iadowtuoei 7 ton).
mini tti:dnyeb rouiiitarach: satuiocliód d Itigość 7 tab. suerokoc 2.4 nb. wysokoc 24 nb.Przyczepa o limin. rozmiarieli: dhieość 6 nb. szcrokoć 2.4 nib. wysokosc 2.1 nik

• 25 000 krn samochód o Iadownoci 4 tony
O ininiin;ilttych wyniiaracli: dlugoc 7 nb. wysokokć 2.4 nb. s,erokoć 2,4 mb

• 10000km siitiiochod O ladowtioci .5 lony
O minimalnych wyituitrach: dliigosć 4,5 mb, wysokosć 2,2 nib. szcrokosć 2,2 mIt• 150 godzin przewozy godzitiowe dla wszystkich saniocliodów — W zale2imośc i od poi ruchZa tu a W)IU L c0,

2. Podane inyy;si iIo,ci Są iiociaini s”actitmkowyiiui tv okresie urwania umowy a /arnawiajacy nie jestzohowiazany ich wyczerpać.
3. Dopuszcni się ino;Iituć ziinawiani:m usługi Ira:isporto%ej min pos/c CkJOJI1C saimiocliocly w Iosciacliwieksyych iii ntaksyuiai te zapisane w LH. 1, pod warunkieiii, k calkowut,i wartoić wszysikie)u „amówicń

lIC przekroczy cal kowitej warlośc bruno tuimowy. Modylikaeja I Ioei poszczecólnycli lUC 111(120 powodować/iman ccli jednostkowych i 11W WyUIatla dokonywamiti inuliny tnnowy.
4. Liczba pr/t”ieclianycll ki Ioillelro\4 bedie ic/A)ltt W 0201L0005(Cpt)ej aplikacji tt serwisieIiiip””inaps.googIe.pl. wg yasady najkrótszą przejezdną droga”. W ozlicieniach krn przyjmuje sięzaokraelenci (1(1 iedilCtLO mluiejsca po prz.ecimiktt.
5. Zatimaw ajacy” iglasia tcletonicimiie J (lilia 11:1 (l/lCH nb tego samego dnia 1:1 tli inuitini 2 g(ld/!lly III/Cdz:iladunkicin poiueb w\konamlia uslugi Wykonawcy ustalając / llil termin wykonania. Wykonawca nienuoże się uchylić od wykonamna usiugi ty terminie okreslnnyiti przez Ztnuawiajacego. W irzypadku mettykon:iiiia tisItiw W terminie okresionym przez !amnawiaiaceeu bcdzie oii mial prawo ttktinac uluge Zudzialelil illl1Cgn podmiotu, na kos/t Wykonawcy. bez wziiacz:mtii;i dodatkowego iernlulit nyboiiania
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iisltigi.
6. Wykonawca zotiowtiiti1es W U iii/ii_ koitiecznosci do wykonaitia tilurI i diii ustawowo i1iw od pracy

bez (I()(I,IIkOWCu() w yitacn”dzenia.

7. Zaniwi;tjacy ul) Dostawca przekazuje towar W) koiiawcy HI podstiiUie specy flkacj w którcj okreslonit jest

i losu przewi iźoiteW I towaiti

S. ( jyiliiOsci /;il;IilŁiiIkoUe i lO/laduiiko%Yc tiiIe?a (10 oIIOUiałkO% \\„ykona\ycy.

O. W przypadku a%YariI PiWd1i W c/aSie trwania iisłtiCl klukI tiiliein0żliwiI t dsza iiiz(lc, Wykonawca

ł(ihO(VaJUjti SW (kl i1.iifl”V Lit) piIdSIiwicI)il (IcIle/uco DOJiiJLIU tuj siiiitcj klasy oraz n,Aadowinii i

„ihuittwani, ni! twój koszt ziIijcłLijiiceio sic liii saitioeliodzic ładunku w tcri]liliie nie (llużs/.yii) nz 10

Ci Idzi n.

ID. fliiii;iwi;sjac.y nic bcdzic ponosic „adnyrh innych dixlalkowych kosztów zwiazanych z pstojatui,

pukineaini, eksploatacja ł)0iiJdti wyk(Irzyst\ wiiteuit do sU iinczeiiiii nsliiei. ani todzin pracy kiciowcy

li. Zainawiajacy Illit prawo do zmiany Liniowy W zakresie przewidziatici ikisci dii realizacji W Luesie Jt

trwiiliii, czuli konieczność tak uj zmiany wyniki z okoliczności, których nie mo2iti było przewidzieć w

chwili zaWarcia uniowy. Zainawtitiacy niezwłocznie powiadantia o tyn takcie Wykonawcc U lorrnie

iStflU W.

I. Wyk nawca milsi reałizowac niniejsze zamówienie itzodnie Z przepisami prawa. a W 5Jcłczóil)Ości \V

zuodzie z ustawa z dnia 6 wrzesnia 200 I roku @ transporcie drogowym oraz ustawa z dnia 20 czerwca 11)97

n kU Pni WSI nic liu (I ri Igo WY!] I.

2. Wykonawca zohowiaziny jest wykonywać czynności bedace przedinkiiein tonowy z i]ajWy/sz;i

stitrannościa.
•

. Wykonawca zohowiaziny jest piieslr/ceać obowiazujacych przepisów prawa z iiwzgli,idnienieni charakteru

prowadz.oncj przez niego d/iil;i!ności oraz zacbowau niIcżyti dhalość O pnwiciyone ino mienie.

4. Samochody musza być sprawne technicznie. przystosowine do przewozti wyrohow gotowych i surowców

(lakich jak wlókniny. dzianiny. tkaniny, przydze i środki chemiczne — pakowane na paletach, wałkach, w

kirtcnieb i beczkach). Przed każdym załatlunkiein przestrzel załadunkowa samochodu musi hyc czysta i

socha, W szczegoltiosci bez resztek wczesn ie przewonmego ładunku, mokrych piam (IILJU lub innych

substancji.

5. Wykorzy sitne dl) reati2aj i pojazdy. n których mox a U 2 ust. I musza.

i) posiadac aUualnc badania stanu tecłnilczimeWm poiaztlu,

b) spełniać wymilci he;pieczcństwa i estetyki pojazdów,

e) hyc oznakowane zgodnie z obon iazuiacynh przcpisain.

d) hyc w pro lukowiime po roku 997 r,

e) posiadać aktualne ubezpicczenie ( ) i s NW w wysokości nliiminlun) 50 000 zł

*4

1 . Wykonawca odpowiidi za towar w czasie transportu.

2. Od dną li przejccia ładunku na środek Iransporin WykonaWca ponosi pchla odpowietlzialnośc za utrate.

Libyiek lut) zniszczcnie ładunku. jak również ia opoznienie U przewozie.

3. Wykonawca ponosi (Idpilwiedzialilośe Z (ytLIlu Lidokunlelltouai)ycli strat powsmalycli dla /.amuawnmjacceo U

wyniku nie odstawienia lub opóznionego podstawienia s,odka transportu pod załadunek.

4. Towar W czasie transportu tibczpiecza Wykonawca — Polisa iiplzicimna do dnia

5. Wykooziwca zobowiazany jcst przez cały okres trwania umowy do posiadana aktualnie opłaconej polisy

1. Simony tisiałaja. ze cena iiStiCi ust wartość edmicitkowi iictto:

• saintichodu r przy ciupa (zestaw im „tdow,ioct 71 on) _l :km

• samochodu o tadowiumsci 4 tony zł kin

• sainocnodu o iadownosci 1.5 tony zł kii]

• przewozy colzimuiwe W zależności od potrzeb dia wszystkich s,niiochodow zi codz.

2. Maksymalna noilli ialna \4artść brutto umowy wynosi

(łown
) z

piI5Ii]I1yiCli S ti.i. 6.7 I 8.

3. Real iłowane sukcesywnie usługi transportowe bĘda roił iczane wed kie cen iedno.slkowycłi podanych w

(Ilercic W” koozi\%cy zgodnie Z * 5 ust. I O)iI\YV i Jioschi aktycioie zanlowiotiycjl usłtic

3 Za sukcesywne usługi 7.aniaąiajacy dokonysąIic budzie płatnosci przelewem w terminie nie diuzszyin niż
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• dni od (lilia wyskiwieiiii liktury. iei ricliuntk Wykonawcy wskazany ni fl,k[tirzc.
5. Wykonawca budzie w\stawial Fikltjry yA F jeden rai w tyodn in w ktorym W\ koitnio (biLiśi
O. WiiIosu cen jednostkowych okresloiych W (de!eic UIe1lie znt:inie, jeżeli po dn:ti zawarci IinOWYioianie il]uetuoilii s(a\yka iodiiikti od towarów nslug (VAl”) w st)sunkti do stawki określonej w olerere.W takiiit ylladktl Wykonawca jest upowazniiiiiy do wyst.iwieiiia kiktury VAl” uwzglę niajacej in ci nimstawku.
7. W przypadku ()ki)itctnOSei okreloiiyeli w 5 USt. ti tiuloWy siniiiy ŻTIliCiIIii W Orflhie iżiieksLt całkowitawartoć hititi() dla n!ewykortystLIT1CI C/5”iCI UtllO\Yy.
X. Sii”()i%\” iwiciy:duja, te \y:LIcdu na y.iii.inc cen lItwa. lno/ltwoc tulimy ceiy eilnostkimwci hrntti, za k;n(Iti posźezcgi.Iuiycli t”(l(I7itilVb sailOcłI(i(li”\y I ccliv Jetkumustkilwej I iod:”.;:iy dIi przwozimw !odłiulnww I. atym sauiyui strony (Jopus/uzaja /illLtile iiI torunie atiuksu calkiflyitej Wari0ci brutto (Itl nieiyyki)i”zystailejciLsel Ilillowy, przy (_/\1m JilliUiLi nic linie umatapic czescic Iti)” raz ta Lny illiesłimce. Pierwsza zirihmna

nItiże t]lSiapiU n w weztn:ej nuż po upływie 3 miesiecy od daiy podpisania Liniowy.
9 L”(idM;iwa Zilililil)” Ccliv jedilosikilWej Jest /flliitfl siednie Ceny paliwa tmzywanew) pl/cz Wykonawce doświadczenia usltjii L jeżel średiiia cena z tizech ostatnich itiesicey bedzie wyższa tiż I 0% od średniej ceny

PaLiwa liii (I/LWI idtlisautia nutOWy Lub iiieksu do umowy.
10. /.nUma ceny dokonywana bedzic na podstawie kouittinikauów .. średnie ccliv iletaliczuie paliw w Polscepublikowanych na stronie WWWu—pe(rolpL oraz wnioskn jednej ze simon zawieraaeyuii kalkulacjęuzasado lajaca wysokość zm ian cen jednostkowych brutto I kin dla poszczególnych rodzajów samtioehodów

oraz ceny ednosikitwe1 I godziny dla pr/ewo/Gw cixhziuiowych.
II. Na tlzien zawarcia untow rednia cewi paliwa uywaneo pr/e/. Wykonawcę dla celow określonych w ust.IQ, opublikowana na stronie \e— etrot I w komunikacie „„średnie ceny detaliczne paliw w PoIscV,wynosi zł /

(I
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dziabnie osób trzecich. którym powierzy wykonanie usiugi.2. Wykonawca powierzy podwykonawcy zrealizowanie nastepujacej części usługi

tt”fl :i)Sfmlflh” !ŁWIflis”/l” li” ĆIL”JhJM/ Od l)SIV/mZI/Li”flfl1 I1yko,,mzwćj kCd”IItSm” li” ()/ĆJ4Ić ii m,kreyim”
J iodm miko, tai mi ca).

Umowa nuniejsza zostali zawarta nit czas określony: 2 nlicsiecy od dnia zawaicia tiilloW\
2. Umowa wyrrasa w przypadku. gtly wartość llizeilllliotti zantówienia określona w iimiejszcj nutowie zostaniezm”calizowauiii.
3. Pn,edłtm,enie tentu mu realizacji imniowy no/e nibiapic w przypadku nie wyczerpania przez ł.aunaw iajacecowailości umowy. „I nnin len muoze być pnzedlnzony max o 6 m—cy aiickseimt za zgoda stron.
4. Yaniawiiijaey noże odstapić od umowy iii podstawie kodeksu eywilneo te skutkieimm prawnym. w zakresiero/wiazania umowy. 30 dnia liczne od dnia zlozenia oświadczenia o odsti pieniu od umowy w przypadku.gd ykommw ca nie wywiazuje sic L wartmnkow namowy
5. Zamtuawiajaey zastrzewm sobie prawo naiyehnuastowego odstapienia od umowy w przypadkii

i) raż.auego naruszania przez Wykonawce postauinwien uuulowy.
h) xiwturzatacycli się opózu ień (siegajacychi pow yżej I codz.) w podsriiwianitm rodkow transportu,
c) powtanzaiaeych się opóznien (sięgajacych powyżej 2 godz.) w podstawianiu zastępczych sr<idków

ranspiniu.
6. ()d”aapmcnie titi Lutowy na ptoiLwie powyższych pry”e/yn noże nasiapić W teilninic do dnia
7. W razie zaistnienia kioinej zmiany okoliczności powodujacej. że wykonanie umowy nie leży w mmtuereiepublicznym, czego nic mnożna było przewidzieć w chwili zawarcia Liniowy, /.aultawiajacy tilożt” odstapic od

(tmtlWy W tcrnmiuw 7 diii itd powziecia wiitdoiiiiiści O tsch okolic,nocjaclt.
8. W przypadku. tu kioryni mowa w ust. 6. wykimn:iwea noże zidac wylacinie wyiagriid,euiia naeillcgO Ztytułu wykonania c/mśei /ainowicilia.
Y. Odstapicnic oi.l uiticiwy, pod rygoreurl iliewaznnśei wino niustapic na liśillie.

1. Wykonawca ziikuwiazairy jc%t do zapluty na(epoacych\ kar:
a) za odstapien ic od umimnw przez !.amliiwiajaeeco Z Wifl Wyki ntawcy W W sm kose i I (1 „o wui!”iul%eu

urnowy „ruino ttkrc”lonej w 5 ust. 2 umowy LII) odsiapienie na podstawie kodeksu Cywilnego. zprzyczyn leżacyeli po stronie wykomiawey.
li) za kuuzde rozpoezete 0.5 gtidziuiy opo/ilietlia prz% podstawieniu do zumadunku saaioultiudtm zgodnego z\yy:ltagania!5l i /.ainuzw ial,ucectl zaw .mityumi w (linowie, W ty in W szc,cgólutośu t w 2 ust. Y w wysokosci
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3% calkowtcj Wirtosci brutio Zti!i)OWIOiicj usIui cZIVIko\yc.

c) ni każdi rozpoułcta od inc opo/nicica W dot;iww l;,dniikii do odbiorcy lob od odbiorcy w wyaiko.ci

ca!kowiic Warh)%c1 broiło /;tiHÓ\ IOi)C LhIUi CZiiikoWCJ.

4. Zastrzeżone kary timowne nk wylacn4a od1iwicth”ntlnosci Wykonawcy na nisadach ogólnyul jeżeli

W3 oktić szkody spoWodowanej [tai uszeińciu pLisiaflOWieIi tiIliowi)ycl) pl.”tklOCłY \Yy5okoć 7;istiycżoi)cj

kary uiiiowiit1
5 Ziiiawiajac zasir/ega sobic prawo do potracenia kar umownych o ktoiych iłowa w ust I lit. b i c /

biciacycli aktor Wykonawcy.
1)

Osoba wyznilrzoIla dci koflitkiOW W Sj)il\6C reaIlzicfl liniowy fu Slroi)ie:

— Zainaw ablccŁo
Itl ur :ikii

c—unii!

— Wyba nia wcy tul nr flik su

C nutu

2. Zin;iny <rsib I t!uinycli kuintakto\yyLb. o których inowi W ust. I nie st;ulowia zlillutny umowy i nie wyniulguuja

aneksu. ajedynie piseinhieeo p”iiil jrmowai ut dnwiej Stroiuy O iuirtiiiaIcj znilutlile.

10

W sprawach nieurcgtulowanych ninicIs/a umowa iflu4ut i,islosOWaflie przepisy kodeksu cywilnego przepky

ustuiwy Prawo /uiitióWień fIJb I ucznyc Ii.

II

Spory wynikaiuicc Z tiniowy i zstrzyeuu sad ni uejscuu siedziby Instytutu W Iokiciuimictwuu.

12

/iliiuuny do umowy iioea być wprowadzane tylko w torimiuc P1°°”I fOd ygoreriu itieWut/tiObli Z

uiw,elednicnieiii zusud tri. 114 ustawy Prawo zaiiiówień ptihlucznycii.

13

I_iniowe 5)Or/ad/OnO W dwoch )ednobi/ifliac\ch egzeuiipluurzuirh P°J1Y dla kuużdc ze stron.

ZAMAWIAJĄC Y
W \ KONAW CA
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