
IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E
do kotłowni gazowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy

ul. Brzezińskiej 1/3

Tryb:

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

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

Znak sprawy: Kf”ZP-236- 18/18
Lódż, 06.06.2018 r.
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I. N;izna ( firnia) oraz adrts zili]HIwiajqCei()

nIyIiii \VIokicIlnicI\y:I

ni. Iśrzezinski 5/15

42—103 kutii.

tel. 0 12 hi —63—II)

laks. 042 h79-”h- W

keetni: 0000502.39

yAl Ul I”I_ 7”4—00)oo

odziny pracY: od potiiedzalku do piatku, od 7.30 dn 5.30.

II. tryb udzielenia zamówienia.

Nmicjsze pOsteJRi%ailie prowadzone jest W trybie pi—zetarLl nieOgtatiicłonego na podstawie art 39 i nast.
ustawy z dnia 2 siycziiia 2004 r. Prawti /:Lnlowien Publicznych (L)z.U. z 2015 r. ptw. 2164 ze ni.) zwanej

dalci „_ustawa pjr oraz aktów wykonawczych wydanych iia le podstawie.

2. W jakiesie nieuretwlowanyni niniejsza Spccyi5kacja istotnych Wtrttnkuw Zamdu icnia. zwana dalej
iU WE”. zastosowanIe maja przepisy ustawy IV]”.

3. War1oic zailuwieuia nie przekracza rowiit”wittoc i kwoty okresitinej w przepisach wykoiiiiwczych

wydanych Ibl podstawie art. II ust. X tiJawy „1.!”.

I II. Opis przedmiotu z:tmowienia.

I”rzedniiotent zilniowiema jest kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ZieflIHeO

wysokoitietattowcgo do kotlowni gazowej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej l/3 iytw;irzzijący parę

lech nclIoiczil4 dla potrzeb wydziału produ kej i doNwiadczalnej Instytutu Włókien itictwa.

:tiowc dostarczane będzie tli, punktu poboru poprzez istniejace przyiacze O redtticy 90 nitu PE,

punkt wejscia do systemu wizowego — stacja redukcyjna wtz.tt na zewiiatrz, budynku na terenie posesji, srupa

tan O iwa I”S( (dystrybucja) — W—hA. 1, erupa tarytbwa sprzedtwcy (obrót) — 13W—6. Moc unhtiwna 24 4

kwh!h. Ci.nienie paliwa gazowego w punkcie odbioru: min. 6 kPa. maks. 10 kPa. Zainawiajacy prognozuje

zii1ycie eazu W poszczeglnycli iuicsiacacli roku kalendarzowego w losciach podanych w poniższej tabeli:

Lp. Miesiąc

_________

— Ilość (4 III,) — —

I Styczeń —

2 luty

Ilość (m3)

38.) 0)))

38000

38.000

38.t II))
3 Marzec

4 Kwiecień

5 Maj 38.1)1)1)

6 Czen%iee 3800))

7 — lipiec__________ — 3x00)l 416436

8 Sierpień 38.tio)i — —
- 416.936

9 Wrzesień I 38.100) II („)36

li” Październik WInO) 416.936

li [ ListopAd —

3nxi
-— 416.936

12 ( liliI/kil 38(0111 116.936

13 — .
-

456.000 - 5.0(13.232

)t,st;ircz:llje azti Ćieilhihegil odbyuac śle bd,ic ha podstawie tiniowr ziiuie:ajace) pt”.slanowienia liiuuuY

.sllrzeda1y „raz ulflt)w\ O y ilczellie i:jug (nstryl”tlcj: t/tI zLa)d1lie Z hbihwlazU)acYir )ilWc:hl. W

szc/CtLOlti(i\cL na uaruiik:icli t,kieIotircli prLez tlslaue z dnia Itl kwciin:i [947 t — Iraun ellcigetycztie (I),

t.. 720)7 I. l”” 220, 791, 1084, 1387 i 1366 tici.” z 2018 r. pz 9) I roipnrzadienianu wykon:iuczynii (Id,

Lisi:lu V

II („.936

416.936

41 693h

416.936

416.93,

4161)3
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\Vy L iswca zol>owiiizaiiy jest ŁIO dokotiania wszelkich c/\i)ilt)sci i,zodnien z Opcr;itorein S\”itetnti

I )ystrybucyji lego Ii iezbc”diiy”cli do przeprowadzenia procedury rejestracji sprzedawcy zawrzec W unici> iu

ziliiWiiij:iceeO tiulowe na dystrybucjy. Operatorem Systeniii Dystryhticyjnego jest Polska Społka

( azoWnictwa Sp. z o.o., ()ddzial w W wszawie.

Włtsi>osć paliw;i s”;iioweeo przechodzi ni Z;ii twiaji!ceio u granicy wLtsnoci sieci u.;izowcj 0S[)

okreslotiej w wiiruuiktch prźzlczenia do .icci eazowcj

7atm\yitacyaktoaln”e nie jest zy:i/lny Liniowa O sprzedaz i dystrybucc paliwa gitzoWcio.

Stauid;irdy jikociowe ea;”Ii zeoŁlnie z Rtizdzialein N ..l”ir;itlletiy jko”ciowe paliw iizlN”ch. \l;indtrdy

ako>eiowe obslteu odbiorców oraz s11()sot) załatwiania reklamacji” rozpiirzidzeiiia Ministra Gospodarki z

dnia 2 lipca 20 10 r. w sprawie szczególowycłi warunków hinkcjoiiowania systemu gazowego (tekst ednol ty

OzU. z20 14 r. poz. 1O5)).

2. Wspólny Siownik Zamówień Cl”V:

091 23000—7 Ci iLZ ZielOny

o5200000—5 I r;esyI t/u

3. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania olćd cześciowych.

4. Zamawiajacy nie dopuzcza możliwości sk ladania okn wariantowych.

5. Zamawiajacy przewiduje niojliwości tidzielenie zamówień. o których nowi w art. 67 ust. I pki 7.

Zaiiiaw iajacy przewiduic mo,l iwosu udzielenia zamówień u przypadku zużycia pal wa na/owego na

poziomie wyżiyin niż przewidywany.

IV. Termin wykonania ztntówieiiIit.

Zatuawiajpcy wymaga realizacji zamówienia w term nie 01.09.2018 r. — 31.08.2019 r.

Y. Warunki udzialu w postępowaniu.

O udzielenie zamowieniL rnogi ubiegać sic Wykonawcy, którzy

1) nie podlcnaja wykluczeniu:

2) spełniaia warunki ud>”ialti w postepo)wmiu dotyczice:

a) kompetencji lub tipriwnień do ann%adzcnia okreioncj dziiłiłnitci zawodowej:

Wykonawca spelni warunek, jeżeli wykaże, że piusiada:

• Aktualna koncesje na prowadzenie działalności gOspodarc7cj w zakresie obrotu (sprzedaży>

wusm ziemnym, wydana przez Prezesa Urzedu Regulacji I nergetyki.

• \kiuałni koncesje na prowadzenie dzialalnosci giispod;trcze w zakresie (łystrybucji gaiLi

ziemnego. wydam> przez Prezesa Urzedu Regulacji I nergetyki — Xv pu%ypadku wykonawcow

bedacych Operatorem Systeni u Dystn”biicjneo lub (bwildc/.ci1ii wyomiwcy o posiadaniu

aktualnej union y z Operatorem S siernu Dflinbuc\nego na świadczenie uług dystn”hticji

gaju ziemnego ta obszarze, na ku”ryni znajduje sic miejsce odbioru gani z ieiliiiego — w

przypadku wykonawców nie hndacych Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

h) sytoicj ekoiwnuczuic Jub flnansowet:

ZamawuIjacy ue stawia warunku w ty in rakresie

c ) zdiilnosc technicznej lub zan otlowej

Zaulawiajacy oma wantiick mit spełniony cieli wykonawca wykaże. że:

u okresie ostatnich trzech lat przed upływem term iu składania okn, a jesłi (>kres powadzenia

dzialałnosci jest krótszy— — w tyto okresie, wykonał na czy cie, a w przypadku świadczen okresowych

lub ciagłyr h rówuiicz wykoiiti te należycie, co najmnie) (lwic dostawy gazu zicinnegi

\%ys(ikOtiie(:u](iweg(i (cpn E o wartości linonu co najnmn:et 300.00,00 zł kaid:>.

2. 7.amnaw:iiacy noże, na kaidy ni etapie postepowinia. uznać. że wykonawca nic posiad w\iliztganycłl

zciino%ci, icżeł i ;aaauażowai) ic z:istil)ow ec hnir”mnycb lub jaw tidtn%) ch wykonawcy u mnie puedsiewł”iecizt

gospodai”cze wykonawcy może ilneć negatywny wpływ na realizacjt /anlowicnia.

3. Wykonawca noże” w celu potwierdzenia spelniania warunków. n których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej

SIWZ w stosownych sytuactach oraz w odniesieniu do konkretnego zamów menia, lub eo cześci, polegać na
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zdoliiosciach tccluiicznycli lub zawodowych lub syttiiicji Iiiiaiisnwej lul) ekonoiiiicznej innych podliiiotó\4
nieziileżiiie od charakteru iniwncgo bielących LO z nilu stostinkow priwnycli.

4. Zamawiajacy ednoczesnie inlonnuje, iz ‚stosowna sytnacjf O ktorej mowa W pkt J wystąpi wyl!cziiie W

przypadku kiedy:

I ) Wykonawca, który pole.a na zdolnosciach lub sytuacji mnycli podiiiiotów udowodni zimawiającemu.
ze ie:iliztij:ic zaiiiówienie, bcdzie dysponował niczbcdiiynii zasohaiiii tych podmiotow, W szczegoliioci
przedstawiajac zobowiaz:iiiie tych podniiotow do oddania mu h dyspozycji niezhednych zasobow na
potrzeby reałizaej i zaliio\yieiiia.

2) Zimtwiajiicy oceni. czy iidostepiiiane wykoniiwcy przez nile podmioty zdoIiioc techniczne lob

zawodowe lub cli sytuacja liiitinsowi lut ekomioiniczna, pozwalafi na wykazanie przez wykonawcu

spelniania warunkow udziilu w postcpowaiuu oraz zbimda, czY liC z:teliodza wobec tego
podtitiotu podstawy wykluczeit ta, o ktorwch lnoWt w art. 24 ust. 1 pkt 12—23.

3) W odniesieniu do warunków dotyczacych wykształcenia. kwal ifikaci zawodowych lub doświadczenia,

wykonawcy moga polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizuja roboty

budowlane lub usługm, do realizacji których te zdolności są wyinawnie.

5. Wykonawcy Itiowi wspólnie ubiegtc SW O tidzieleii IC zalw)wienia. W tak im przypadku wykonawcy

ustanawiaja pelnornocnika do reprezentowania ich w postepowaniLi O udzieleiime zainówieilia albo
reprezentowali ia w postcpowaniu i zawarcia urnowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pelnoitiocnictwo w formie pisemnej (oryginał lut) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez

notariusza) należy dołaczyc (10 oleily.

6. W przypadku wykonawców wspolnie ubiewijacych sic o udzielenie zaniówicilma, warunki określone

w pkt. I . 2) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy acznie.

Vii. Za iiIawhIjcy przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy PZP.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt X ustawy PZP.

VI. Wykaz owiatlczeń lub dokumentów, potwierdzaj:1cych spelnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Do oferty każdy wykonawca musi dolaczye aktualne na dzień sk ladania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym w zilacniiku nr 2 I 3 do SIWZ. In torltuicje zawarte w ośw iadczeniacli buda stanowić wstepnc
potwierdzenie. że wykonawca nie podlega wyk luczcn ti oraz spełnia warunki udziału w postupowanin.

2. W przypadku wspólnego ubiegania sic o zamów jenie przez wykonawcow oświadczenia ii których lilowa W

rozdz. VI. I niiiiclszel SIW!. składa każdy z wykonawców wspólnie ubicgajacych sic o zaniow eli ie.

)świadczenia te maja potwierdzać spelnianie warunkow udziału w postupowan in. brak podstaw wyk uczenia
w zakresie. w któryiii każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w posiepowaniu, hak
podstaw wykluczenia.

3. Zaiuawiajacy żada, aby wykonawca. który zamu ierza powierzyć wykonanie cześc i zamów ienia
podwykonawcom1 w cclii wykaninia braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
post epowan in za iii ieścil inforniacje o tych podwykonawcach.

4. Wykonawca. który powolne sic na zasoby innych podmiotow. w cclii wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia — w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby — warunkow udziału
w ptistcpowan in zaiuieszcza informacje o tych podnuotac b.

5. Jeżeli wykonawca polera na zasobach lub sytnacji podmiotu trzeciego, przedsiawia zobownizanie tego

pi id ni i( )t u.

6. Zwuawiajacy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcu. którego oferta zoitla najwyżej oceniona,
do złozenia w wyznaczonym, nic krótszym niż 5 diii, Ieriilinic aktualnych na dzien zlożenia nastepnjacych
oświadczeń lub ib ik u mentów

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o tlztalal,iosci sospodarczej, jeżeli
odrubne przepisy wyniagajit wpisu do rejestru lub ewidencji, w celo potwierdzenia biaku podstaw do
wykluczenia na podstawie ° art. 24 List.. pkt I ustawy „LP

2) Zaświadczenia wlasciwcgo naczelnika tirzdui skarbnw ego potwierdzajacego, że wykonawca nie zalega z

oplicanieni podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 iiiiesiace prztd upływem terminu skladniia
oteil lub innego dokunicntu potwierdrajacego, że wykonawca zawarł porozumienie „i właściwym

organelli podatkowym w sprawie splat tych nalezności wraz z ewentualnymi odsetkami lab grzywnano,
w szczegolności uzyskał przewidziane prawem z.woln jenie, odroczenie lut) nylnżenie na raty >„„iległych

płatności lumli wsir,Niilanic s cułoci wykoiiaitia decyzji właciwego organu:
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3) Zaw iadczeii ia wltsciwt terenowej editosik orgitlnzacyi tuj Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwieidzajacego, że Wykonawca tle

zalega z opł;tcaniciit składek ta lIlie/pieczenia słinlecztic LII) zdrowotne, wystawionego nie Wcześniej liż

3 miesiace przed upływem terminu skiadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze

Wykonan ca zawarł porozttii cnie z właśc Wytli oĘ”ancm w spraw je spłat lych naIeznoci wraz z

ewei)t tialiiyiitj odselk;un lub zrzywniinir W szczeiolnosei uzyskał przew idzinie i\VClI1 zwoliiicriie.

odroczenie lub rtl/lo/cnie iia taty z:ilei_łych platnosci lub wstrzymanie W calosci wyktinania (lecy/ii

wlaseiwego Orsaliu.

4) Aktualna komieesje na prowadzenie (Izlalalnosci gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedazy) gaJeni

zcmnymn wydana przez Prezesi rzedu Reculaej I nergetyk L

) Aktualna koiicesjt na rowatłz.citie działitlnosci gospotśarcic1 w zakresie dystryaucj /azii ziellileet)

wydana pr/cz Prezesa tirzedu Regulacji Energetyki — w przypadku wykonawców bedacy Ul) Qpesainremn

Systemu Dystrybucyjnego nb oświadczenia wykonawcy o posiadaniu aktua kei urnowy z Operatorem

Systemu Dystrybucyjnego na swiadczcnie usług dystryhucj gazu zieninego na obszarze, na którym

znajduje sic miejsce odbioru gazu zicmnego — w przypadku wykonawców nie będacych Operatorem

Systemu Dystrybucyjnego.

6) Wykaz doslaw, a w przypadku wiadezeń okresowych lub ciaglyeh również wykonywanych, w okresie

ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert a jeżeli okres prowadzenia dzialalności jest

krótszy — W tym okresie, wraz z podaniem ich watlości, przedni iotu, dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których dostawy zost;tly wykonane, oraz ?ilIlc7enieiii dowodów Okli lajacyuh czy te dostaWy

zotały wykonane lub sit wykonywane nalcz”cie s1orztdzonego zgodnie z zilac,nikieni tir 5 do SIWZ

Dowodami put.\ ierd,ajacynii civ dostawy zostały wykonane ttależyeie sa:

— relereucje hadź inne dokumenty wystawione przez podniiot na rzecz którego dostawy by ty

wykimyu ane. a w przypadku swjadczeń okresowych lub ciiielycli sa wykonywane.

Jeżel: z tmzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca ue est w stanie tizysk;ic

tych dokumentów, Wykonawca sklada uświadczeniu.

przypadku swiadczcń okresowych lub ciziglyclt nadal wykonywariyclt rekreticje hadż illitu

tlokuiitciity potwiertizaiłtec ch należyte wykonywanie powinny być wydane ue wcześniej n iz 3

miesiace przed uplywem tennimtu składania ołcrt

7) Dokumentów dotyczacych podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnieil lit wobec niego podstaw

wykluczen ia oraz spełti icnia, w zakresie, w jak im wykonawca powołuje sie na 1C1o zasoby, warunkow

udziału W postepowaniu —jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego

7. Je/cli wykonawca na siedzih lub mtiicjscc 1aniicszkamita poza Icmtor:um Rzeczypospolitej Polskiet, zamiast

(lokumlientow. o którym mowa w pkt 61) — tm 3), składu dokument lub tlokunienty wyslawione w kraju. w

ktorym nut siedzibe lub tuicIsce zamieszkania. P twierdz aec odpowtednio. Je:

— nie zaleca z oplacari etn podalkow, opłat składek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo że zawarł

porozumienie z wlaciwym or1ailciii w sprawie spłat tych nalcżnosci wntz / ewemirwilmiynu odsetkami lub

trzywnanii. W szczegolnoc j uzyskał arzcwmdziane prawem zwołnicmue, odroczenie łub rozożenie na raty

zalcilych plilnose lub wstrzymanie w calośei wykonania decy/ji wlaściweeo owinu, wystawiony liR

wczemmiej ni, 3 meiecy przeil uplwem terluimiu składania oteil:

— nIe otwailo ego likwidac1i amii nie oglttszono uptdłosei, wYstawiony nie wczeuue; „tiż O imiesiccy przed

ttp lywe ml) term Itl tu składan ut oteil.

Jeżeli w kraju w któtynt wykonawca ma sicdzibQ lub tiiicjsuc taniieszkania łub mmtttjscc zamieszkania tiut

osoba, której tłoktment dotyczy, nie wydaje się doktuneitów, o których mowa powyżej ztstepujc sic te

dokumentem zawierajacymit odpowiednio oświadczente wykonawcy ze wskazamiieai osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji. łub oświadczenie osoby. ktorej dokument ujaI dotyczyć, złożone

przed nutartuszeni ttb przed ornncill sadowym, arłiitioistracyjnyin albo (irŁaimemll samorzadu zawodowego

lttb gospodarczego właściwym ze wig ledu na sicdzihc kmh mn iejsce zamjcszkan im w ykonawcy lub miejscu

zatnieszkaama tul osol”\ termntity okreskm:me powyżej sIostije sic.

S. Wykoaawei W tC:iliillie 3 thii ii([ dliii zallueszczeliia lit stronie imuerliet.Wej mm) ttrmiiaei: o której :iiowa W att.

86 ust S usttwy PZl”. przekaże zamilLwlalaccmnu osw”iadczcnie o przynalezmutścm łoi braku przytutle/ności ib

tej samej erupy kapitałowet. ° której nowa w ami. 24 ust. I pkt 23 Ustawy „LI”. Wraz ze złożemticin
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OWiadczeiiIi, XyykOiliiwcit tioze przedstaw dowody Że poy wiania z innym ykoii:iwca lic prowadzą (to
ziiklóceniii konkurencji w poMępowiilii udzielenie zilinuwienia. Wzór oi:idczeiitit stiiiiiiwi zal;cznik nr 4
IJO SIW!.

9. W zakresie luc uregulowanym SIW/, zistosowanie map przepisy rozpui”zadzeni:i Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 20 6 r. w sprawie rodzi1uw dokumentuw, izikich noże zijdic zanl:iwiiijacy tid wykonawcy w

pt)stt”l]t)winiti O tidzielcnie zimoWienia (Dz. U. z 20] O r., poz. 1126).

ID. Jeżeli wykonawca nie zlozy uświadczeń, o których nowa W rozdz. VI. . niniejszej SIW!, oswiadczeń lub
itokuinentow putwieidz:ijacycli okoIicziioci, O których mowa w art .2.5 ust. I ustawy 171”, lub innych
dokumentow iiezhednycli (10 przcprowidzciiii postcpowani:i. ohWiidczciiia lub dokutncnly Są nick(wlple(ne,
zaWicraiii hłc%ly lub hudzi wskazane przez /111 LX iijtCC”O WitpliWOsci, iilliliiWiljacy wezwie do ich
złojenia, uzupeIiiienii. OFitWICIlIit W terminie pr/cł siebie wsk;iziiiym, chyba ze ono cli ilozeini olert:i

wykonawcy podlec;ilaby odrzuceniu albo koiiiecnie by loby unieważnienie postcpowaniii.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zaniiwiająceo z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i tlokumentów, a także wskazanie osól) uprawnionych do porozum iewa nhi się
z Wykonawcami.

Wszelkie niwiadoiiueiiia. oswiadczcniii, wnioski oraz inlorTlulcje !.anlawiajaey oraz Wykonawcy nioga
przekazywać pisemnie, kiksem lub droca elektroniczna, za wyjutk tein oterty oraz umowy tilit których
dopuszczalna jest Iśirina pisemna. Jednocześnie Zaniawiajacy przyponlina, że zgodnie z 14 ust. 4
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajow dok uincnlow jak ich może

żpd:ić zainawiajacy (...) oświadczenia i dokunwnty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również
w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania o którym mowa w ail. 26 ust..3 ustawy PZP) moga być
poświadczane za zcodnosc z oryginałem w lbrniie piseitinej lub w lbnnie elektronicznej

2. W korespondencji kierowanej do Zaniawiajacego Wykonawca winien posłuciwać sic ntunerein sprawy
określonym w SIW!.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz ntoriiiiieje przekazywane przez Wykonawcc pisemnie winny
być składane na adres: Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/l 5, 92—103 Łódź, Zamówienia Publiczne.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz nlnrmnacje przekazywane przez Wykonawcę droca
elektroniczna winny być kierowane na adres: źtiiiou leziwa iw. lodz.jii „ a kiksem na nr (42) 61 63 190.

4. Wszelkie zawiadomienia, tmswiadczenia. wnioski oraz intormmcje przekazane za ponioca kiksu: lub
w lbrmie elektronicznej wymnagaja na żadinie każdej ze stron, ijiezwioczneco potwierdzenia I :ikz ti ich
ot rzymnania.

5. Wykonawca noże zwrócić sic (10 Zimmiiwi:ijiicego (I wyjaśnienie treści SIW!..
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIW/ wpłynie do Ziiniawiajacego ilie później niż (Itl końca dnia,

w którym tplywa polowi terminu składania oleri, Zamnawiajicy udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie

pozniej niż na 2 dni przed uplywein terminu składania olert. Jeżeli wniosek u wyjaśnienie Ireści SIW/.
wpłynie po upiyw ie terminu, o którym nowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, !iimilwiajacy
moje udzielić wyjaśnien albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zaniawiajacy zamieści wyjaśnienia na
stronie Jntcrnetowei, na której udtmstcpniono SIW!.

7. Przedłużenie terminu składania olert nie wplywa na biec terminu składania wniosku, o którym lilowa XV

roztli. VII. O nutielszet StWZ.

8. W przypadku rozbiezności ponimcdzy tieścia niniejszej SIW!. „t treścia udzielonych odpowiedzi. jako
obowiazujaca należy przyłać treść pisma z:iwienijacego po2iiiejsze oświadczenie Zainawi;ijiiecgo.

9. /arnawiajacy nie przewiduje iwolania zebrania Wykonawców.

ID. ( )sobamni upi”awniu)nyiui p/ez Zaniawiajacego do porozumiewani: się z Wykonawc:niii są:
„ylalgoi”zaia Piotiowska, Micli:il Kulakow ski

„YIII. Wyniaania tłoiyczice watlium.

W niniejszym:: postcpowaniu /:niiilwiajacy lic wyniaga wniesienia w:ttłinrii.

IX. Termin z,wiazania olerta.

I. bedzie zw:aiaiiy olerta piez. okres 30 dni. Bieg terminu zX\iazania ulena rozpoczyna sic wraz
z tiplyweiii Ieritiinui składania ot”erk (art. 85 ust. 5 tistawy I%P).
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2. Wykoiawca lubie pizedltiżyu termin iwiąz;inia oterla. nil ez;is itiezbedn> do „ntircia iii)towy

saitiodzieijite lub iii wniosek Zuniy tjiicei_o, z ty tu, że Zatiiawiiijacy itio7t tylko mi. CO niltiCI ni 3 cliii

przed upływem terminu iw iazinii oferta, zwroc sic do \\ ykunwcow O wyrażenie 2 gody iii przedłużcie

leigo Leoninu (I ozwiczoity” okres nie dłuższy jednik niż 60 diii.

3. ( )dmowi wyriźenii zĘody n przedlużenie terminu zWIiZiii)la oleri nie powoduje utraty wadium.

4. l”rzedluzeiiie terminu zwiazanii oFert jest dopuszczalne tylko z jediioczeiiyiu przedlizeniem okreii

W.Iż(i(P”CI ićiur albo, JeLCI” lIC jc”t t iiiożliiyie. z iYflit”NiCi)iei)) ł?i)wei1O widiom III )i/edlti/oi)V okre,

i\yiiailia oIerti. Jeżeli przedlu2eile Icrtliiiiu iwiaziiiia otert:i dokoiywiiie lest lo wyborze oferty

ijkttrzyunieze1. Oi)OwiIzer. wiiie,icili,i l)OweeO Xyidiulil) Lit) e4() przedłużenia clotycz\ jetlyiie

Wykonawcy, ktureo oFert, zo,ti li wybrani, iko ii kurzysta kisła

X. Opis sposoli u przygotowywania ofert.

OFerta musi zawierać nastepujace oświadczeniu i dokumenty:

J ) wypeln hity formularz nienowy sporzidzony z wykorzystaniem wioru sIanowi ceo Zalącznik itr J

oraz formularz ceitowy I A do SIW!

2) oswiidczenie ct spełnieniu warunków udzialu w pustepowaniu — Y1llaczliik nr 2

3) oswiudetcnie o braku podstaw do wykluczenia Zaitcznik nr 3

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy. o ile olerte skiada pelnomocnik

5) /AIhOWfl/Iilie podmiotu ti7eciezo jeieli wykonawca pole1a li zohauh lub sytwicj poditiotu

trzeeIeic)

2. OFerta musi być napisani weiyku polskim, na maszynie do pisana, koitiputerze lut1) mu trwaia i czytelni

technika oraz podpisana przez osobe(y) upoważn Oflą (10 reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

i zaciigania zohowiazań w wysokości odpowiadającej cenie oFerty.

3 W przypadku podpisania oFerty oraz poświadcienia Za zgodność z oryLzmałem kopii dokumentów przez.

osotw newynhien:ona w dokumencie rejLtrleyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. należy do oFerty

(lołIeJyc stosowne pełnomocnictwo w on”eiiiile lub kopii powiadczonej notarialnie.

4. I )okumenuy sporzadzone wjc;yku obcym Są składane wraz z tłumaczeniem najezyk polski.

5. \\ konauci ma prawo jlozye tylko edn:i otene. !lozenie u iekszej liczby okn spowoduje odrzucenie

\kszyslkicll oert zlożonych przez danceo \k ykouliwcc.

6. Treść zlozonej oFerty musi odpowiadać treści SlZ,

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi)zine Z przy()towanieiil i zlożenieiu oferty.

X. Zaleca sic, iby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi nuiueraini, a cala oFerta wrazi

załacznikami była w trwały posol) ze soki połączona (np. zbindowana. zszyta uniemożliwiając je
siunoistna dekoniplelacje), oraz zawieram spis treści.

). l”opr,iwk lub im uany (również przy uzyciu korekuom ) U ofercie, powinny być parafowane wIbiuureezri ic

li/cz osok” podpisującą olerte.

lO. L )Fefle ijalezy zlożyc w zamkuiuctcj kopercie. w siedzibie Z:unLwmajaeeo i oznakować w nastepuaIcy

sposob:

lnstytui Włók ienn ictwi, ul. flrzczinsku 515. )2— 03 ł

oraz opat rio na napisem:

Kornplehowa dostawa gazu zienniego wysokounetanowego typu E do kotłowni gazowej Listy! 0(11

Włókiennictwa w Lodzi l)rz3 ni. lśrzezińskiej l/3.

Z (łopiskiem : ..iiie itwicnić Itrzect dnieni 18.06.20 i r. do godz. (1.00”

i Opiir/Yć nazwa i (łokiidn\ni aureseumi Wykonawcy.

I. Zuitawiajie ullormuuie iż zodriie z in. X U Zw. z aul. V6 us:. 3 ustawy „lP oFeriy .klad.ne w

posuept)U:uulu o zanuowicuie publiczne sa jawne I podlegała umdostepnietiu od chwili ich otwarcia, z

wItkiem iuitórniaeji staitowiacyeh tajeuiuiicc przedsieborstwa w rozaulumeniLi tistawy Z dnia Ib kwietnia

I 93 r. o zwalczaniu nmeuczc iwe konkureiicj i (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. I 503 z pożn. zm.), jeśli

Wykona\Xca xy terminie składania ojcu zastrzegł, że lic moga ume być udostepniane i jednoezeinme

wykazał, iż zastrzeżone intorinaeje stanowia tajemnice przedsiębiorstwa.

11. Ziunawiajiey zilecu. by in brnie je zastrzeżone. jako tajemnica przedsebiorstwa łyły przez Wykonawce

złozone oddzmelue uewmieum”znej kopercie z oziakcuwaiietii ajeinniea trz.esieborstw:i. lub spiete
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(zszyte) O(l(lzieITHe oti pozostałych, jawnych elerileTitow olciy. Brak jediiOziC7neTO wskizitiiii, kk cc
iiiłoriiuicje stiiIi(flVlii tiłjeiUilIUt )Izdsitbioist\yit OzTiiicziić bidzie, Że wszelkie owiadczenia i
łilswiiłduzCłliił skiad inc W trakcie l1ii]Iełszeno posLoyii11a są jawne bez zastrzeżeń.

13. Zastrzeźenie ntonnicji, (tuje nie stinowia tajemnicy przetlsieliorstwii w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenej bedzie triktowrinc, jako bezskuteczne i skutkować bedzie zgodnie z uchwrił;L śN z
20 pazdzieinika 2005 (syu. III C/i” 74/05) ich odtiiinieiiiem.

4. Zamawiajiiey iniorinuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od ir ego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZU. a zlożone przez niego wyjaśiiieniii mb dowody siiiitiwić beda tajeiflhłiec przedsihiorstwi w
oztllnieniu tsniwy O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji W)konrlwc\ liedzie przysluiwalo )rflyo

zistrzeżehUa ch jako trijeniiiica przedsiehiorstwa. Uizedriuotowe zistiy.eŻeiiie ziihllrlwri4acy uzira za

skuteczne wylacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz. samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaze iż
dane ihloniłacje staiiowia tajemnice przedsiebiorstwa.

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, mndyhkacje I uzupełnienia do zlożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiaj;icy otrzyiu;i pisemne zawI:Ldt)nueilie O wprowadzenru zmian przed tenninein
składania otcil. t”owiadoiuienie o wprowadzeniu zini:in musi być złożone wg takich samych zasad, jak
sk laditna oWrta tj. w kopercie odpowiedii in oznakowanei napisem „.ZM IANN”. Koperty oznaczone
‚„ZM I ANN” zostana otwarte przy otwieraniu oterty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do olcrty.

lb. Wykonawca mn prawo przed upływem terminu składania otemi wycofać się z postępowania poprzez
zlożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z

napisem na kopercie „.WYCOIAN . Koperty oznakowane w ten sposób hedi otwierane w pierwsze
kolejności po potwierdzeniu poprawności poskpowania Wykonawcy oraz „„otIności ze złożonymi
oiertrimi. Koperty ofert wycofywanych nie bedą otwierane.

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych mi potwierdzenie spełniania
warunków ndziału w postepowaniu, wyrażonej w walutach innych ni,. PLN, Znimawiajacy przyjmie średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postepowania.

18. ()krta, której treść nie bedzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 usł. 2 pkt 3 ustawy „lP
zostanie odrzucona (alt. 89 tist. I pkt 2 ustawy UZI”). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczace treści
zapistiw w SIWZ należy zatem wyjaśnić z laniawiajauyni przed terminem składania otert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy UZI” nie przewiduja neet)qacji
warunków udzielenia zaniowicmna, w tym zapisnw projektu uiiurwy, po teriiiinre otwarcia otert.

XI. Miejsce i termin skiadania I otwarcia ofert.

Otrtę nalezy złożyć w siedzibie Zaiuawiajacego: ii” I nstytticie Włókiennictwa til. Brzeziński 5/15, „)Z—
103 Łódź, sekretariat I piętro, w leoninie do dnia 18.06.2018 r. godz. 10:00.

2. l)eeydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skladania otert na data i 4odzina wpływu oferty do
Zaniawiajaceo, a nie (lata jej wysłania przesyłką pocztowa czy kurierska.

3. ( )lfla zlożoira po terminie wskazanym w rozdz. XI. I niniejszej SIWZ zostanie zwrt,cona zeodnie z
zasadami określonynu w art. 84 ust. 2 ustawy PZU

4. ( )twareie ołert nastapi w siedzibie Zatuawiajacego w dniu 18.06.201% r. o godzinie 11.00.

5. Otwarcie oicrt jest jawne.

6. Podczas otwarcia oteil Zamawiajacy odczyta intorniacje o których iu,wi wart. 86 List. 4 ustawy UZI”.

7. Niezwlncznie po otwarciu ołert zanmawiajaey zamieści na simonie
inhirninicjc dotyczace:

a) kwoty,jaka zamierza przeznaczye na sfinansowanie zamowienia:

b) brin uraz adresów wykonawców, którzy złożyli olchy \V terminie:

e) ceny. terminu wykonania zamuowienim okresti gwarancji i warunkow platności zawartych w olcoach

XII. Opis spilsobLi imblicznmimia ceny.

1. Wyktmnnmwca poda cene realizacji zamllt)wienia poprzez wskazanie w Formularza cemltmwyiu sporzadzonym
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr IA do ślWZ lacznej ceny okrtowej hinttt” za realizacje przedmiotu
zm iKIW Cr11 1.

2. Wykonawca określi wynagrodzenie umowne w którego skład wchodzi:
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Opkiti za paliwo git/owe. obliczana jako suma iloczynu ceny i ilości pobranego paliwa gazowego oraz

iloczynu stawki niesiecznej ahoiiiinientii liczby illiesiecy

— opl:lia stała za usitige sieciowł, obliczana jako iloczyn stawki stale, nocy umownej i liczby codzin w

okresie rozliezeniowyo

— opłiti zinieilna za osInce sieciowi, obliczana jako iloczyn stawki zinieiine j ilosci pobranego paliwa

3. ( cny iittisz:t być: podwie I w lkzone w zaokragleiiiu do dwocłi miejsc po pi zecinku (z:isada zankr:gleniii

puli izcj 5 nalezy koitcow kę pom inc powyzti I rowne 5 ii:ilczy i iokr:iij ić w gtirc L

1. Ue iii otiriy winni być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5. iczeli w postcpowimiu złozona bedzie olerlit. biorci wybór „rowadzilby do powstin: I u zin”siw iiljaeewi

obciwiazku podatkowego zaitlnie z przepisimi (I podatku od tOWuyw i 1I5(uy, Jiuhliiwiarcy y celu oceny

takie1 otcriy doliczy do przed awonet w iucj ceny podatek ud towarów usług, który miałby obowiazek

roił iczyć zeodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składaiac oleite, jest zobłicowany

poiniormować zlniawwiacego, że wybór ego olcrty będzie prowadzić do powstania u zwnawiaacego

obowiazku podatkoweo. wskazujac nazwę rodzai towaru, kióreco dosiawa będzie prowadzić do jego

powstania oraz wskazujac ich wartość bez kwoty podatku.

Xlii. Opis lśryteriów, którymi zani:tyutjic będzie się kkrc,wał przy wyborze oferty. wraz z piidaitieni

w:i tych kryteriów i sposobu oceity ofert.

/ii oltrie najkorzystnieiszii zostanie uznana olerta. która uzyski największa ilość punktów w krywrttini:

- (ciut (Cj- 100

Sposób określenia ceiiy:

A. Cena — Cc— 100 %

Zaniawiajacy ze wszystkich formularzy okitowych przy jniie wartość najniższa Cł NY ofery jako c, do

ceny badane1 oicrty.
Punktacja za cenę oleity ustalana jest w sposob iiastępujiiey:

Cli
x!OO pkt xIOO%

zje: Cc-— cena
C1 napiiżs,t cena

C1 cena ulny badanej

2. Punktacja przyznawali:! olbioin będzie I e/una z dok łtdnoscia do dwoch ni iejsc po przecinku. Niijwy2szt

liczba iiunkty wyznaczy najkorzystniejsza olerte.

_3. Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy którego olerl:i odpowiadać hedzie wszyslkini wymilwinioin

przedsiiwionyni W Ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oeeiiioiia jako ll;ijkorzystl]iejsya w oparciu

o podane kryterium wyboru.

4 Jeżeli nie hcdzie niożila wybrać najkorzyianiejszej otrty L uwtci na to. żc CI WW łub wiecei olćit przedstawi

tiki Siiiii bilan ceny. 7.:iiiiawiajae sposrud tych oteri dokotia wyboru oterty z iiajnizza ceni. Jeżeli

zost:in:i złożone oleily ti takiej samej cenie. zamawiaiacy wezwie wykonawców którzy złożył t te oterty - do

zło/cli ii w term tnie określonym piez zaiiiilwajacego olei tlodatkowcli.

NIV. Informacje o fonnaIIu?Ńciacb, j:ikie powhziiy być I4tpcIIl:oil p wyborze I?fert3 it celu zawaraa

U fllOW W NJI rawie za iU(iWiC it it p hli1Zlie(i.

Osoby repiezeiflulijce Wykonawcę pizy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze soba dokuoienty

potwieidzajace ich umocowanie do podpisania iiniowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać

z doknnwntow załaczoii\ch do oferty.

2. W pt”ypadku wyboru uleny złożonej Przez Wykonaw cow wspołnie tibieei jaeyeh się tu udzielenie

zaioow”icna !a;nawiat:iey iiwże zadać przed z;iwarcieol umowy pyedslawieiiia ttlllow\ reLinłuiacej

wspolpract łych \k ysuoawcow. ł mowa taka winna ttkiełzić strony t1itiow\ . cel dzi tłttiiL słRlsOb

ws:ioidział:iia, zakres pnie przewidzianych tło wysonania kiżdeinn z nich. olid:nna odpow iedziałnuść za
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\y)kt,ilailie zllllt)\ylei1ia, oznaczenie Czasu li waina kwitirciiiin (obcIiiitijiccgo okres rcaliiiiu ji pizedriiiotu

ztiuo\yIcni,i, g iiiii)cjl i iekotini), yyklticieiiie iiu2loytisci \YypO\Yie(l/eilia LI1UO\Yy ktiiisoicjtini P!!c
ki.cregokol\ylck eiIonkoy (10 C/.;istI \yykoilaluil 7aIlI()l.ylCli[l.

XV. \%„y”ni;it;iniii dotycziee zabezpieczenia nileżyte4) wykiiiiani:i uniowy.

ZillihiW HIJaCY „ile \kViilag,i \yniC5itlilI /lhez.pieczcIli;I flIle/.yILgt) wyk Olunia unhliwy.

XYI. Istotne pust:iiio nenia, które ZOstailli wprowidzoiie tio tresei tiniowy.

Linowa łotaiye iawiina igotiiue z \woreni przedstawionym nrze/ ykooawce tiw”elcdiajtcyiu poniższe

;„„Iaiiowieiiia

J Sprzedai gaza ziemnego oraz swiiidczeiiie tisłuc, przesylania i dytryhucii hedzie odhywic sic na

warunkach okrcslonycłi przepisani ustawy z dnia 10 kw,etnui PN7 r. I”niwii eiiereetyc/iie, llrztP15ii1111

Kodeksu ( ywiliiceo, zabadaini określonymi w koncesji. jistanowieniarni utiowy w sprawie

zIIlHiwIcilla publicznego. zLodilie z Iuyta wykoiiiwcy U” zakresie obrotu paliwami gazoyiiii lici;

Eiryłi Opttatora ysiemu Dystrybucyjnego dIt usług dystrybucji pIw gazowych I tisltig regazyiikiiuji

skioploneizo izu dlii odpowiedniej gnipy taiy lowej.

2. Wykt,n;iwca zobowiazuje sic do sprzcdaiy iz.u ziemnco wysokometanowego typu I /itCWflIii jcA)

tlysliyhucjc do zarnawiajacego w sposób ci;iły przez cały okres obowiazywania umowy.

3. Wykonawca zobowc!zUje sic do sprzedaży gazu ziemnego z zachowan cm obowiaztijiicych staiida,ilów

jakosciowych, okrelonych w Taiylie, Prawie energelycinym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

4. Wykonawca iobo\YiąZtl1t SiC zapewiiic zamawiaiaccinU standardy jakości obslugi polewiiacc na
nieodpłatnym udzielaniu in lormacji W sprawie wzi cień oraz aktualnych taryf i zmian przepisów prawa

powszechnie obowiazujacego w zakresie objctyni ulgowa: a także rozpatrywania wniosków lut)

reklaniacj i iiinlawiajaccgo W sprawie roił elen udzielania odpowiedzi, nie pozniej niż w term nie 14

dni od dnia zlożenia wniosku lub zgłoszenia reklani;icj”

5. Wykonawca dołaczy do umowy aktualna na dzień podpisania umowy Tarylc cen i opłat zatwierdzon

pizez Prezesa Urzedu Regulacji Lnergetyki

6. ynaeioiłzen Ciii U ykonawcy hedzie wynagrodzenie Inhiow,le w którego skład wchodzi:

— tipłalit id pali\4o gazowe, obliczana jako iloczyn ceny i iIoci pobranego paliwa gazowuco
— upłit stalL id osliitc sieciowa, obliczana jako iloc,yii stawki stałej nocy umownej i Iic,tw godziii W

okresie ri uli ezeli owyil t.

— opłata zmienna za usługe iccioua obliczana lako łoi/VI) %t:iki zmiennej i „łoei ptlbflnegtl xiłi\ki

gazowego,

— opłala iłnmainentona. obliczana jako iloczyn stawki niesiecznej i liczby .iliesiecy_

zgocnie z tiec a łormularza Ceiowego stanowiaccgo element oien

cna za paliwo eaiowe intisi uwzeledniac wszystk ko.zh łacinie z podItK ciii akc3 /l)wyn). z hiiilyiii i

cenyflkataiiii oraz ze wszystkinu oplataiiii dystrybticyjnynii
(i. li dzicii iapłtty u/naje sic dokonanie dypoiycji zapłaty przez !aniiwiijaceeo.

7. łeriniii płatności za hILILIIW — 30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystau one fikttii V Al przez

\k”ykooiw cc. prz\ padku doreczenia thkt ury u czasie unieinożl iwiajacy m term it”we wykooiiue

zohowiaiaiiia — płatnoci należy tłokowie nie póiiicl ni, w 5—tym dniu od daty t”trzyiihLniit L,kt.ny
. \\„yk,i,iziwca poiilbrnuie zaina\kiliaceiti dioga elckiniiicioa W ierminie tło 7 tłom k,lenda:yciweo

k;iziłceo „n,esiaci na adres ghłaszezykw,w.łodzpł li Uartosci i ilnci zużyteco pIwa nztuwcgo W

iiipzedoiiii okreie oł)łiczeiliowyili. \kykOIit%Ca wskiie w ulgowie uhle, nazwo—bo. numer tełellIlit i

adres poczty elckironuczucj osoby odpowiedzialnej ze stron3 wykonawcy za te czyililio-c.

V W razie otedoirzyinania łiarutiletrón jakościowych gazu nb standardów jakościowych t,bsłngi

odbiorcy zainutwiajacetnu bcda przysłuuiwic łitinilikaty od wykonawcy lub ( )pcrator,i \ sieihiti

])ystrybucyjnego zgiidi,ie z postanowieniami tidpowieditiełi Tuiiyf

10. /uilliawiuijacy przewiduje możliwość zniaiiy posianowieil zawartet (liliowy (w ItIrillie uiieksii) W

nastepujacycli przypadkach:

— zmiany stawek lob zasad opodatkowania gaili tul, dystrybucji podutikieiii VAt lub podatkiem

akcyzowym,
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— zittiaiia ceny oieitowej iN razie Ziliitny opiaty staie Itili ZiiilCiiliC LI LisIue 5iCCIOWii w przypadku

zntiaiiy Iaryty Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zatwierdzonej Piz Itezesit Urzedu Regulacji

I nergetyki, po uprzednim piseitlnynl zIwiadL)l1iiCflitl zaiiawiaaeego wraz. z dohiczeiitcuii nOwej

I wyty cen i o, Lii,

— zmian)” nocy nmownc w przypadku gdy w czasie trwan hi nutowy zw mckszyłoby sip lob zninicjswhi

zapoirzehowimitic liii IIIOC

II. itmooy przewiduji miożl wosu dokonywania zmuiun W UO1OiN1C. Zuiianii uPltlwy ilo;itiszcj,tina betlzie W

inanicaclt \%yZlIic/Onycli przepisiitiii I”Ź.R w tym miiykuil 144 ust. I I”ZI” oraz okresionych W iii Lchzei

Liniowie.

3. \% skazane W Uil)I)%4ic iIoci 2)WianegO El/U zieititieO w)HokomcmEtnowego .%a WiIt(JciWi)i

szacunkowymi. Iyimt samym nic stomowia ze strony 7imnlawhijaccgo zobowmmzau ia do zakupu azu W

podanej ilości. Sprzedawcy nie hedzic przysługiwało losze/cnie Z tytułu nie pobrania przez

Zamawiajacego przewidywanej ilości gazu.

14. Wykonawca nie noże zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji

umowy.

XVII. humczcnic o rod kadi ochrony pnIwImcj.

Kii,drmu Wykonawcy. t takze inhteniu potlntiL)tL)wi. jezcli ma lub iiiiai interes w uzyskaniu daneco

zamówienia onz poniósł lub może ponieść szkode w wyniku naruszenia pucz /.ainawiajacego przepisow

ustawy Pzl” przysł uguja środk ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZl” jak dla p<tstcpowuim

poniżcj kwoty określonem w przepisach wykonawczych wyd ttyeh na podstawie nil. I I tmst. X ustawy I”ZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o ziunówieniu oraz SIWI przysługuja również organizacjom

wpisanym na I iste, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy l”ZP.

XVIII. Pouczenie o ohowizkach in nik:mjicych z R000

Wykoii;mwca ubieuijae siĘ o udzielenie zamowienml pubicinego jest zobowiazain do Wypel”lieniI

si kelt ohowmzkou I ornialnt”—prawnycłt zwtazanyclt z udzimłein W posicpi wuniu.

2. Do O)0WUL/kOW tych itaheza miii. obow ma,k I wynikiiace y. W )t)O. W szetegoliioei obowiazck

i mutnrinauyjity piyewidzmiimy w art. 13 ROI)() w,”ikdern osoli I iiyeinyułt, ktorych dane osobowe dotyen! i

od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskal. Jednakże obowiazek in ioriiiaeyjny wyni ka jacy z

art. M MODO nie hedzie mial zastosowania. gdy i w zakresie w jaki ni osoba liiyezoa, której dane dotycza,

dysponuje uz tymi tnlbrmacjatni (yide art. 13 ust. 4).

3. Wykonawca jest zobowiazany wypełnić obowiazek niormacym ny wynikajijcy z art. 14 1(000 Wig Iydem

osoli litycznych, których (lanc przekaiujc znnawiajueemti i kiorych dane pośrednio pozyskał, chyba ze ma

zastosowanie cm) niijmu1ie jednim z wlaczeń o ktotych nowa w id. 14 ust..9 KoDO.

4. 7eodn:e z art. 13 tliŁ I i 2 rozporzadzenia larlarncitiu I :urOpLjskie(l i Itidy (Ul.) 2016:679 z dnia 2?

kwietnia 20 Ib r. W spiawie ochrony osoli li,ycznyeh w zw1tiku z przetwarzao cni danych osobowych i

spriwic swobodneo przepl\ wu takich (Lin) ch oraz uuiyIciua dyrektywy t)j/4(, W I (o1óloc

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Un. Ur L IQ z04.05.1016. str. ). dalej ..R( )D(Y. Luitaw:ajaey

mttm)rlntimc. IV

I ) adntmnistralorcimt Fani Pitna daincim risobow”yclt jest Instytut Iokiciiiiictwit z siedziba \V Łodzi tu.

flue,ińska 535

2) kontakt inspektorem ochrony danych osmibow ych jest inożl iwy pod adresem iodaiw.Iodz.p1

3) Puni!Pana dane ostihitwe przetwarzane d mm podstawie art. 6 ust. I lit. li, e RODO) w celu

zwiiuzamlym z niniejszym postepowaitmeni o udzielenie zliliowienia publicznego lub w zw jajku z

pawne uzasaditioitym interesent adittinistramora on podstaw ie ati. 6 ttst. 1 Iii f
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4) odbiorcami Piitii „atut d:i;uycli osobowych bcdą osoby lub podmioty. ktćr) tiu udostepniouia zostanie

dokumentacja poslepowaniil w oparciu o art. 8 oraz art. )6 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zainowieit publicznych (Dz. [J. z 2017 r. poz. l379 j 2018). dalej

5) PantI”ana dane osobowe btda przechowywane. zgodnie z art. 97 List. I ustawy Pip, przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania ttnuowy przcknicza 4

lata, okres przecluowywaiuia obejmuje cały czas trwania umowy lub w opaiciti o prawnie Liiasadniouy

interes iduninistriitora

tu) obowiazek podania przez lania/Paita danych osobowych bezpośrednio Paiii:Pana dutyciacych jest

wymogiem ustawowym oktcslouyin w przepisach ustawy l”zp. zwi:i/inyni z udzialcin w postepowaniti
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwence niepodania określonych danych wynikają z

ustawy lip:

7) w odniesieniu (10 Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bt-da podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie iu art. 22 1(01)0:

X) pos1 ada I „ani/l a n;

na podstawie art. I 5 R000 prawo (lostepu do danych osobowych łani/Pana dotyczących:

— na pndsrawie art. 16 KODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

— na podstawie afl. 18 1(000 prawo ządania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w tri. 18 ust. 2 R( M )0

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony I )anych Osobowych, gdy turni Pitni/Im, że
przetwaraiuie danych osobowych Pani/Pana dotycztcych narusza przepisy 1(01 )O:

XVIII. LiNta ZuI9CZflikóW.

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną częśc Specyflkacji Istotnych Warunków Zamowicnia.

7ałacznik nr I — Wzćr lornudarza olei-ty.
2. Załaczni k nr I A — I ormularz cenowy
3. łałacznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełruanitu warunków udziału w postępowuuu

4. Załaczitik nr - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
5. Jałacznik nr 4 lułórniacje fiL temat erupy kapitałowej
6 Zał cznik tur 5. Wykaz dostaw

CŁ(Wy

\ QU ukq
osoba przygotowująca specyll kacje Kierownik Zamawiajacego
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Zalacziyk itr I do iwi. KIZ1”—136— I 8/IN

I icczcć ( ) kren ta

;Iozowi w iostcpowttiiin o udycIeiiic zamówienia tv trybie przekirgil iiicograniczonego 1) \yIirtosci

li cprzekraczajace wyra”oiii w złotych rownowartesci kwot okre.Ionycłi na p(iLktawe art. I I Ust. 8 tłsIa\yy IV!”

ta Lo ni pIeksow d ostawę gazu ziem nego wysokometa nowego tyli u E do kol Iown I gazowej I nstytu tu

Włókiennictwa w Łodzi przy nI. Brzezińskiej I/3

Nazwa i adres oferenta:

nr (hkst nr tel I

Zarnawiaj:!cy: InMut Wkik ustawI Wit. ul. Brz.ezinkii 5/15. 92—103 Lód.

Otunijemy dostawę gali! ziemnego wysokornetanowego typu E do kotłowni gazowej Instytutu

Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Brzezińskiej I/3 zgodnie z wyiilaganiiuini speuyflkacji isiolnych wannikow

/11U(IW!UflhiI na ni.LtpujacycIi warunkach:

Oświadczani/y, że zapoznuicl])JIbiliy się z wymaganiami Zarnawiajacego. dotyczacymi przedmiotu

zarnowicnmi, ziiflhie8zczoflynhi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy projekt

umowy.

2. rermmn wykonania: sukcesywnie od dnia 01.09.2018 r. — 31.08.2019 r.

1. ( bwiadcyaimt/y. ;.e ;umniem7itnly/ nic zaiiiiernhimły powier;yc realizacje lhb!cp[ijacycll Cł.e.U! ł.iuIntiWieiIia

podMykom mawconi (n/t „„oic/”n” sAr. \/ij)

I 1
cie.cm z.aitioymeiiiiu. knra \\yku.n.i%yc;ł za:mmier,:i \izt”i pouluykoaancy

owiericdoreiIiiaji_przezjirmdwykonawcc -- - -

4. Zarejetrowane na/wy i adrey wykonawców \yytepujacycb wspóliime (w przypatlku Wykonawców

wspeiltie uł”iera:acycli sic im udzielnie zIInu)wiemtiIl)

5. Oświadezamn”my, że wypełniłem obowiazki inIOliiitcVj!iC pri.cnidnaiie W ami. 13 lub nt. 14 R(H)() wobec

<m,iiłi iiz\c,nyul,. (Id ktomycłi dane ot,huwe heiporedmiii, łub )im.mednJlm poiyskaleni W celu mibiuc:nmiim sic o

udzielenie /Iitaiwieni;m puhlmczneo w nmnicg.łynt pmmsteilowiniiu.

6. W przypadku wyboru mIlzci tmert\, zobowiazumleaw się do zawircm:u umowy WŁ tikrc.łonych w rozdziale

XVI. istotnych postanowień, które łosiam! wprowadzone do treNuj itninwi.
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ZaIac,iUkanido iiiiicjsztj JMy szl:

4.

IflhIjSCO\VOt i thiti „0(11)15y osoli upiztwnionycli
(to ef)rczciiIziuji \Yykoiiawcy

()hrt:i IM)L I)%Ć rH)r;!(IzohI;l II;I ł,riniiI:irz:icli prJ%zII{)w:IIIy(h ;rzr, \i \kOIHfl4Cę, ILCZ IOrI,IIL sI,LI,Ii;.Iz,cLi I%1 ningi %1)LC1iItICji.
Należy t,łr,.ić wn%lkie „aI;r,,iiLi 19 IIlzIg:IIIe U s1)ccyIikae1i.

;„r”yl)a(Iku, gdy „tlaenńh nie ilo(yc,y Uyhnnznyey, należy iapiać na urn ‚„uie dnlyc,%
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Zihcz”iik tir 2 do siwi KF!ZI”—236— 8 IX

pieczt k; I Irtny

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 y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miejscowosć,), 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 Isiolnych

Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określ/c odpowiedni nikies dla wskazanego podmiotW.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

16



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomoscią konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w bład przy przedstawianiu informacji.

(miujscowysć,, dnia r.

(podpis)
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Zalacznik iw 3 do iwz KF/ZU—236— 8/IX

„lec y k 1 nuy

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, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

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

(miejscowwc). dnia r.

(podois)

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

podstawie art ustawy Pzp (podać majaca zastosowanie podstawę wykluczenia spośód wymienionych w

art 24 ust. I pkt 12-14, Hi-20 usuwy Pyp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pip podjąłem nastepujace środki naprawcze:

(miejscowosc), dnia r.

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU! NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, ze w stosunku do nastepującego/ych podmiotu/tów, na któregoiych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj:

(podać Pt4fld nazwę/firnUj, „ćuii:, a W 7dJt7PlOscI 0(1 podrnio(u: N/PiP/SIŁ. Ks!cno(y nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowosć), 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

pełna nazwhunę, adms, a iakze w zalezności od podmoiw NIP/PESEL, KRS/CEIOG), nie zachodza podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(mIscowos(:). dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd urzy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)
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Zaljcziiik in 4 do siwi KFZP—JSo—!X” IS

picczlka li ruty

oWlAI)CZENlI;

— i weldc;;i!oy. że nic należy lny do yupy kip Lilowej o kić rtj ifl0 1 w att. 2.4 oM I pkt 2. WaaWy I”UaWI)

/.anIowicul Ikiblicjnycli (1)”. L. z 205 r. poz. 264 „e lin.). li. % rozuIlliefliLi iitawy Z (lilia I 6 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i bouiaiiiącittow (Dz. U. z2015 I.. 1107. J

— o\wladezun . że należymy do Lej saniej erupy kapita lowci . O kiórej nowa w art. 24 ust. I „ki 2 ustawy
Priwo Zaitiówień lkuhlicniycli, tj. w rozuIluieiijli LILi\yy „. dnia lb litlewi 2007 r. o oujuooic kouikureitci I
kciiiuniciitdw (Dz. U. z 20 I 5 .„ poz. I ś4 ). ci” podmioty wyin cn one IhlulI_”ci (należy podac iazwy I idre

dz ib )

Lp.

______

ttLi!1aL_____

_________

Ąds_sj4zihy

2

_____________ ________________ ____________

3

___________________ ___________________________ __________________ ________________________

4

______________________________ _____________ _____________________________________________

r.

piudpi (l50l)Y U110fl/iii(iOCj (II)
rtpie/.cltto\yanhl \yykIlOfly(y

* — Ii Cod powiedi te k rel „u
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Zalacznik nr 9do IWZ Kk%L—23(—ł 8/1%

\\Ąiitcć bruno

dostawy w zł

u ykoiiauych dostaw

[) ku cl

Po każdej dostawy wym lenionej w wykazie należy dobczyć dowody okrelajee, czy dostawy te zostaly
wykonane w sposńh nakżyy

(łflItjytQlt”ić), (Inni

(podpż.\)

Przedinu Ol dostawy
Lp.

Data %yykonarlil Odbiorca po[w c rdz cy

na użyte wykonanie

1
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