
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 i/3

Tryb:

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

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

Znak sprawy: KF/ZP-236-19!18
Łódź, 04.07.2018 r.
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I. Nazwa (f rni:i) uraz adres z:Ilnilwiaj4cego
I nstyttit W ok cnn ictwa

ul. I rzczi ńska 5/15

92—l 0.3 Łódź.

tul. 0426! —oj—IQ!

Liks. 042 (i74-2(- 38

Rcn: 0000592 39

V. \l Ul Pl 724—000—06—61

iodziny pracy: od poinedziałku do piaiku, od 7.30 do 530.

II. [ryb ąidziekniit zarnówieiiia.

Ninietszc postepowilnic prowad/Ame jest W trybie przetarLm nicowafliczotlcso na podsItwie art. 31) I nast.

ilst;iwy z dnia 29 siycznia 2004 r. „rawo Zimiowień Pub! ic,Tlych (I )z.U. z 2015 r. poz. 2! 64 ze zm.) zwane1

dik ..ustaw:j łłł” oraz aktow wykonawczych wytIiilVch 11:1 jej podStiłu W.

2. W zakresie 1icurcLulowanym Iiiniets: SpccyHkacit tstitnycli Warunków Ziimówiciuit, 7\kiIflii

.81 WZ”. zitswsowaiue niapi przcpiy ustawy t”ZP.

3. W;inoć zain(nyicniil nie przekracza rowiunytfloei kwoty określonct w przepisach wykonawczych

wydanych na )OtIstitWlc ati. I I ust. 8 ustawy P/P

III. Opis przedmiotu zaniówienia.

I. I”rzedmiowm ziiinówicnia jest Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) (lostawa gazu zientnego

wysokometanowego do kotłowni gazowej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej I/3 wytwarz4ijicej parę

tccbnolugiczmj dla potrzeb wydzialu produkcji dowiadcz;tlnej Instytutu Wiókiennictwa.

Paliwo iizowc dostarczane hedzie do punktu poboru poprzez istniejace przylacze o rediiicy 90 mm 1”!

ptitikt \VCI5C] (1(1 systeliiti 2itiOWee() — stacja rcdukc\ina ciizu na zewnairz htidynku na terenie posc.ji. irIipii

tary iW t PS( (dt ryhuc;a) — \\—6.\. 1, grupa tiirylbwit sprzcdiu (obrót) BW—h. Moc t,niiiwn:t 24 14

kWh h. Ciinieitie 1iiliwa eazoweiw W punkcie odbioru: „tnij. 6 kPa, n,ak. IQ kPa. /ainawiajacy nie .k”
zwolniony z )łacel,ta podatku :ikcyzoweeo. /amawiitjacy ur inozujc zizycie elŹu W poszczcoIttycIi

ntiesiacaeh toku kalendarzowego w iloseiacli ptidanycłi W poiiższe tabeli:

l.p. Ąiieiu Jj,,ć (n,3) Ilość (kWiz)

I %tyc;cri 38(100 I 4 l6.)36

2 — - I uts 8jt(itI —_______ 4i(Nu3\

3 \ltr/cL 38.01.10 4 16.03

4 K.icini
—.

:.OIM -

5 \iitt 38(1(0) 416.936

6 ( icrwi cc X .( (0) 416.936

7 Lipiec 3X30)I) 416.936

8 Sierpień 38.0011 416.936

9 Wuctcii 18.01)1) 416.936

Iti . .— 416.936

11 listopad .1)1)11 L 4I6.).6

12 (irudzicn -
416.936

L. 13 J 5iN13.232

[)ostarczanie gaiLi ziemIlew) o(0)yWiIć SW bLd/ie na podstawie utiuiwy zawieriijacej postanowienia uiiuiw

sprzedaży oraz tonowy o świadczenie uslug dystrybucp cazu zgodnie z obowiazuiaryin prawem. W

szctcgóIiioei tlIł \\:truilkacll okieslonych przez tistawe z dnia IQ kwietnia 1997 r. — „rawo ctiercetycztie (I)i..
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U. z 20 17 r. poz. 220. 79 I. 1089, 1387 i 1566 oniz z 20 18 poz. 9) i rozporzudzeniajni wykoiiawc”yini do

ustawy

Wykonawca zohowiiiz;iiiy jest dn dokonania wszelkich czynności i tizgodiiień z Operatorem Systemu

I)ystrybucyjnego nieztiednych do przeprowadzenia procedury rejestracji sprzed;iwcy i zawrzeć w imieniu

zlawiim)acec) timowu na dystrybuuje. Operatorem %ystciiitt Dystrybucyj iteto jest Polska Xpolka

( i:mzowmuctwa Sp. z o. ti. Oddziai w W;iiiz;mw,e.

\Vł:isiuiść liaIi\Yt .I,A)\\eg() pieuhotlz ii”. Z iiiai j:tcco \y arai)ic\ \YhiStmosc; sec: ;atzo\yei ()SI)

okiesloiiej w warunkach przyl:czeiia do ecm el/Owej

Zaina\yiamcy aktualnie nie jest zy izmy tilitowi o sprzed;tz I (l)”lrybtIele paliwa azOwegO. ;\kltntliiit

iiali\YO L:lzO\Ye jest (IO%tiiiCLiiiiC tło lititlyiikti prudukcyjneo orty uł. Hr ci śmskej l/5 dla potrzeb Insi\tiLmtu.

I)osiaucm paliwa ŁLit/O%yegO jest l”GN(. lniyitit tukupił istliieacc instalacje Lii/O\YC od wsnolwlasemuci.i

budynku t rozpoezil pobór paliwa gazoweno od dnia Ol .07.20lN r. na podstawie porozumienia tni;słroitnego

pomicdzy I nstytotein a P(i N (i oraz wspoIwlacicmeIern. (J niow ta Instytut wypowie W terminie do

30.07.2018 i. z terminem zakończenia dostaw w dniu 3 1.08.2018 r. Instytut dostarczy wykonawcy wszystkie

niez.bydne dokumenty leżace po jego stronie celem przeprowadzenia procedury nniany sprzedawcy.

Zamnawiajacy, do dnia O I .09.20 I 8 r., dokonit zmiany mocy umownej ponieważ na podstawie poro/umienia

trójstronnego moc ta wynosi 2712 kWh/h a zgodnie z SIWZ bydzie wynosi ta 24 4 kwh/h. Instytut nie

bgdzie korzystał w tyni okresie z żadnych progntmow ląjalnosciowych.

Standardy jakościowe gazu zeodnie z Rozdzialetn 8 „„Pariiinetiy jakościowe paliw wizuwych. standardy

jakościowe obsługi odbiorców oraz sposob załat\ iania rekltmaejF rozpnrzadzenia Ministra Gospodarki z

dnia 2 I ipei 20 10 r. w sprawie szczególowyehi warunków hinkujomiowania sysfeInLi gazowego (tekst jednolhy

t)z.U. z 2014 r. poz. 1059).

2. Wspólny Slown,k Zamówień UlW:

09123000-7 baz ziemny

(„5200000-5 Przesyl giizu

5. Zanhtwiajacy nic dopuszcza mozhiwoci sktadania otell czesemowyeiŁ

4. Zanniwiajacy nic dopuszcza muożliwosci składania otert wafiInte\yych.

5. Zamawiający przewiduje niożliwose i udzielenie zamówień. o których mnot4a W art. 67 ust. I pkt 7.

Zainawiaiacy przewiduje możliwość udzielenia zamnowień w przypadku zużycia paliwa wazowego na

poziomie wyzszyin nhz przewidywany.

IV. Termin wykonania za nlówieni;i.

ZanItwia jacy real iłicii zalnowie:tma w tcrniimlie — 01.09.20 t8 r. — 31.08.201 O r.

V. %Yarun ki udzialu w postępowaniu.

O udzielenie zalnowienia lnowi uh icwlć sic k ykonawey. którzy

I ) nie podIeaa wykluczeniu:

2) spela iaja warunki udziału w postenow tli iu dniyezimce:

m) kimiapelencji lub upri;nień di” powadzenia okresionet dtiiInnoci z;iwodowej:

Mi ykonawea spełni warunek. jezel wykaże, że posada:

• Aktualna koncesje na prowadzenie dziahilnosci gospodarczej w zakresie obrotu (sprzeda,y)

gazela ziemnym, wydana przez Prezesa Urzedu Regulacji I nergetyki.

• Aktualna koncesje na prowadzenie dzialalnosei gospodarczej w zakresie dystryhuci i

ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzedn Regulacji hnergetyki — w przypadku wyknnaweo\\

bedacych Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub oświadczenia wykoiuiwcy o posiadanni

aktn.mlnej umowy z Operatorem Systemu l)ysirybueyjnego na swiaduzenie usltig dystrybucji

wizo ziemmpiego ta obs,arte. 0:1 kióryom znajduje się miejsce odbioru cit/LI zielilileen — W

przśpadku w koaawcnw nie [iedacyclm )pcritoret Systemmmu I)\siryhLmcsnteo

b) syt[I:mcjl eknniniieznej lul, I mmtansoycj:

7mjiiawim;acy nie sl;iwia wartmmikti w tern zakresie
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c) zdilnosci technicziiei lub zawodowej

Zamawiajacy uzna warunek za spełniony eżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu skladiinia ofert, i jeśli okres prowadzeni

dzialaliosci jest krótszy— — W Iym okresie, wykonał iuileźycie 1 W przypadku s\yadczen okresowych

lub cialych również wykonuje należycie, co najmnic dwie dostawy gilzo ziemnego

wysokometanuwego typu ko wartości brutto co najmniej 300000,00 zł kazda.

2. Zmiwiajacy nioże, mi każdym etapie postcpowmniil, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, eżeli zaanwtżowinie zasobów techtucziiych lut zawodowych wykonawcy w one przedsiewzięcia
gospodarcze wykonawcy noże nice negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca iao2e w celu potwierdzenia spelmim:imu:t warunków, o których nowa W rozdz. V. I. 2) mniejszej
X IW! w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lut) jego części, polegać min
zdolnościach technicznych lub zawodowych łub sytuacji lniansowcj lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od cliaraktei”u prawnero laczacych go z ni ni stosunkow prawnych.

4. Zamitwiajacy jednoczesnie inlbrmue, iż,,stosowna sytuacja”” o której mowa w pkt 3 wystąpi wyłacznie w
przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podnHotów udowodni zaiiiawiajaccrnu.
że realizując zamówienie, bedzie dysponował mi iezbcdilyn1i zasohami łych podmiotów, w szczególności

przedstawiane zobowiazanie tych podmniotow do oddania num do dyspozycji niezbcdnych zasobów na
potrzeby realizacji zamnówiemtia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja flnansowa lub ekonom c/na, pozwalaja na wykazanie przez wykonawcę
spclnmitnia warunków udziału w postepowaniu oraz zhada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których ulowa w art. 24 ust. I pkt 12- 23.

3) W odniesien iti do warunków dotyczacych wykształcenia, kwal i l3kacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na ikłolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizuja roboty
budowlane lub uslugi, do realizacji któtyc.h te zdolności są wymagane.

5. Wykonawcy moga wspólnie ubiegać się ° udzielenie zimówien in. W taki in przypadku wykonawcy
ustanawiaa pełnomocnika do i”cprezeiitowmnta ich w postępowaniu o udzielenie zamowieilia albo
reprezentowania w postpowaniu i zawarcia wnowy w sprawie zamn wienia publicznego.

Pełnomocnictwo w bi-m ie pisemnej (oryn mil lub kopia potwierdzona ta zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dotaczyć do olerty.

6. W przypadku wykonawcow wspólnie ubiegajacycll sic o udzielenie zamówienia, warunki okreslone
w pkt. I - 2) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lut) wszyscy wykonawcy łącznic.

V;i. Za iiiawiajicy przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ttst.5 ustawy I”ZP.

Zamnawiajacy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt X ustawy Pzl”.

VI. Wykaz oświadczeń lub doku memitów, potwierdzaj4cych spełnianie warunków udziału iy

postępowaniu oraz brak podstaw wyklticzeniLi.

1. l)o oI”eny każdy wykonawca musi dołączyć aktualne iw dzien składania okn oświadczenia xy zakresie
wskazanym w załaezmuku nr 2 I 3 do SIWZ. lii torntacje zawarte w oświadczeniach będą siamiow ić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełilia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólneno ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których umowa w
rozdz. VI. I niniejszej SIW! składa każdy z wykonawców \4spólnie uhiegających się ° zaniówienie.
Oświadczenia te maja potwierdzać spełnianie warun ków udzialu w postcpnwantti, brak podstaw wyk uczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepuwaniu, brak
podstaw wyk uczenia.

.3. Zainawiajacy żada, aby wykonawca. który zamiet”za powict”Jyc wykonanie części zanmów[enma
potłwykouawconi, w celu wykazania braku ist niemi a wobec nich podstaw wyk uczenia z udziału w
postępowinnu za mieścił in forniacje o tych podwykonawc:tclt.

4. Wykonawca. który powołuje się na zasoby imimmych podmiotow. w cclii wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia — w zakresie. w jakim powołuje się na ich zasoby — warunków udziału
w p1 istepowami i u zaulieszcza itthwtnacj e o ychi 1)0(1 miotach.

5.iezehi wykonawca polega ta zasobach lub sytuacji podimutotu trzeciego, przedstawia zohowttraaic tego
połnm motu.
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Ci. 7ainawiajacy przed udzrełeniein zaiiiówieiuii, wezwie 4ykoiiawei, któregn ołerta została itijwyzet oeeiiioni,

(10 zlożeiiia w wyz.naczoiiyin, nie krótszym niż 5 diii, terminie ikttialnycb mi dzień zlo2eilia naitepitjaeycti

Os\Y i;idczeń tub doku tentów:

I ) Odpis z właściwego rejestru lub z centntliiej ewidencji inlbrmaeji O (IziitlitliiOśCi gospodarczej, jeżeli
uilrcline PPY Wyniawtla wlS0 (10 rełestni lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku pod aw (1(1
wyklticzenii im podstawie owi. 24 ust H pkt I ustawy IVI”

2) Z;iświ idezenia wlasciwego uczelni ka urzedu skirboweco potwierdzaIiceiW, że wykonawca nie zilega z

npI;lcinieni podatków. wystawinneLo lic wczcsnici niż 3 itiicsiace przed npływtiii terminu skł;itlania

okn ub nnieso dokumentu otwi(rdzajac(i4o, Ze \4ykonawca zawarł pnnwtlilliciiie Z wł;iściwyin

oriiiiem podatkowyni w sprawie spłat tych n:ileznosci wiaz z ewentu mymi oilsetk:imi lub r/ywnaini.

w zezecotnusci uzyskaj przewidziane pulweni „wulnien e tidwczcnie lub ni, lozen c ut r:ity z:ilee beli

piatimsci lub wstrzymanie w caiosci wykonana decyzji włisciwego ore;inu:

3) Zaświadczenia wIaeiwej Lerenowej jednosW i oitiinizicyjnej ZkIadu Ubezpieczci polecznycłi lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo iniieo eokumentu potwierdzijacemo że Wykonawca nie

/ale I /. opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowouw, wystawionego 11W wezesiliet ni?

3 ni iesiziee przed upływem terminu sk aditn iii okn lub innego dokumentu że

Wykonawca zawarł porozumienie z W Leciwym orwinem W sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualiiynu odsetkami lub grzywnami, w szcy.euolnosei uzyskaj przewidzane praweili twołnienie

odroczenie lub rozlozenie na nity zalciych płalnusci lub wstrzynlanie w eIło%u wykonania decy/ji

włisuiweeo orcanu;

4) Aktualna koncesje na pnnyadzene dzial;tlnosci gospodarczej w zakresie obrotu (sprzidaży ) gazeiii

ziemnym. wydana przez Preztsa Urzedu Regulacji LnereLyki.

) Aktualna koncesje na prowadzenie d,”iałalnosc gosji<dirciej w zakresie dystrybucji gazu zielonego,

wydana przez Prezesa Urzedu Regulacji knergetyki — w przypadku wykonawcow hedcycli ( ipenitoretit

Systemu Dystrybucyjnego lub oswiakzenia wyktiiiiwey o posiadaniu akt ualnej umowy z Operatorem

Systeiiiu Dystrybucyjnego na świadczeine usług dystryhuet i gazu ziemnego na obszarze na kturyut

znatduje sic miejsce odbioru gazu ziemnego — w przypadku wykonawców nie hydmeych Operatorem

Systemu Dystrybucyjnego.

6) Wykaz dostaw a w przypadku świadczen okresowych lub eiagłyeh również wykonywanych, w okresie

tismalnich 3 lat przed upływem terminu składania olcrt a je/eli okres prowadzenia dziat;ilności jest

krótszy w tyiii okresie, wraz z podaniem ich waflosci, przediuioiu, (lal wykonania i podmiotów, na

rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załaczenieni dowodów okrestajacyeb c/v te dostawy

zostały wykonane lub są wykonywane nale)ye e sporzadzoiiego zgodn je z zał czilikiem nr S di Xl WZ.

Dowodim i potwierdzaiaeymi czy dostawy zostały wykonane należycie sa:

— reFerencje hadż inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któreuo dosiiwy były

wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci;głyeh smm wykonywane.

Jczcli / tu”: sadmiumej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w sianie nyyskiu

tych dokumentow Wykonawca skłidi ii iadezenie.

W przypadku swiadczeń okresowych lub eigłyeh nadal w konywinyuh ietcienuje baW” inne

dokutnenty potwierdzitace cli natezyme w ykonywanie nowi nil) być w (tale nie wezesnie niż 3
iniesi;tee przed upływen: teniii:iu składania ołcrt.

7) I )oktnneittów dotyczacyeh podmiotu trzeciego w cetn wyk:izama braku istnienia wobec iliego podstaw

wykłuezenia oraz spełnienia. w zakresie w jak iii w\ konaw ca powołuje sic na jest” ziM”by W ;irunków

udzatu w postepowaniu —jeżeli wykonawca wiesi na zasobach tiOCil]itlte lrzeeeeo

7 Jezuli wykonawca ma siedzihe tub nnejsee z:niiieszkzini;i poza ten torium Rzcez\pospnlite1 Polskiej, zamiast

tłokunmeitow o ktń:-sm ilitiwa w pkt (1 fl 6. U. skiada dokument ub ćoku:mieimt\ wymiw:oiic n krain \4

kituyni ma siedzibe tub miejsce zani:ezkmmima atitwierdzaiace odpo\yedro. że:

— ne ziteLi o1ieaneni ptidoko\4 opłat. składek na ubezpieczenie stołcezic łub zdmowoimte ałm> że zawarł

)oro/nmuieile z \% łisc:yytii („rsiilLnl \t słiri\y:e .sptat t\cłi natezmtose yriz Z e\ycmimuii!l\mIii midsetkaaij łub

erzywmlIilii_ %y s/e/es(iiloEe; mzykit ii/ew idzlmie priweni zwunieric. odroczenie tub rozozeilic n r:tiy

ziłesłyełi plałmiosci lub wstrzyinmnie w całusem y kotimitia decyzm właściwego orgntu wystI%momiy nie

wezcsniej niż 3 mnesiticy przed upływeni ermmliimu składana olert:
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— nie 0t\ aiIo CYO likwidacji im lIC OcJOSZOIlO tipitdloci, wystawiony ue weZesiliCi tuż (I iuiesieey przed

uplywein terminu skIidaniit (lico.

jezeli w kraju w kioryn wykonawca Dii siedzibe lnu miejsce zuiuuieszkuiuii lub miejsce itiuuieszknuii uuit

osoba, kiorej dokument dotyczy. nie Wydae sic (loktlnientew, o których mowa powyżej zistepuje sic je

dokumentem zawicrIIjItcym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wkazaniein osoby albo osob

uprawnionych do LLO reprezetul;wji, lub oświadczenie osoby. której (lokument iii 1 (lotyc/yC, złożone

1)tJed niutlriuszem LII) pied or tnem sadowym, tdiuiinistracyjiuym albo orItneilu sItltot/ido ztwodowegn

lub e.ospodirezeeo wb5ciwyiuu ze wzIedu ni! siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy bib miejsce

zitnuieszkaiuia tc osoby. leiinzuy okreslone powyżej stosuje sic.

8. Wykonawca w trimuiuie 3 tiul od dniu zamieszczenia nil stronie internetowej inlbruuaeji, o której mowa w art

86 tist 5 ustawy „ZI „ prznk I/e zItinIlwi jitcelulu oswiadczeiuie ° pri.ynaleziuosc lub h,aku przynależności do

tej samej erupy kapitalnej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy lZP. Wraz ze ziożeiiicm

oświadczenia, wykonawca może pizetistwić iitnyody. że powiiyinia z innym wykonawca nie prowidn! do

ziklócenit konkirenej i w posipowmiu o udzielenie zamówienia. Wiór oświadczenia stanowi z1lacznik nr 4

dn SIW!.

9 W zakresie nie ureunlowinym 51 WZ, zastosowanie J)aja przepisy rozporzadzenia M Inki ra l(iwwoju z dnia

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów doktiouentów, jakich 1)1(1/e ł!dać zitnawiajacy od wykonawcy w

poslypowanu o udzielenie zarnowlenil (Dz. U. z 2016 r.. poz. 1126).

10. Jeieli wykoiawci nie zlozy owitdczen o których nowa w rozdz. VI. I. niniejszej SIW! oswitdcJCII lub
dokttnuciuww potwierdziarycIi okolicztuoscc o których „mw” w art. 25 tit. I LiSiIWV l”ZP tub iniąyclu

dokumentów IiIeziwd!iycll (10 przepiowdzeua p(IstepOwlliiI. oswiuduzenia lub (ioku!nenty sa niekoiuipletrie.
ziwierijit hicdy 101) btId!i wktiine przez zllnlwlljaceo waipliw oci. zamziwmjicy we/wie do ich
iIoienii, uiupeliiiennt, l)cIprlwIcnIL w tertiuinic pi”ez siebie w5kyiInyn) chyba że minio Ich zlozema („Jena

wykonawcy podlerałthy odrzuceniu albo konieczne hylohy unieważnienie pocjowania.

VII. Infornuacje o sposobie porozumiewania się Zaniawiaj!ceo z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokunucniów, ;m także wskazanie osób uprawnionych do porozulniewania się

z Wykonawcami.

\k szelkie ziwiidoiuuicnii, oswiadczcnii, wnioski (Ira! iniormaeje Zamawiaiaey orui Wykonawcy nuoit

przekizywtc pisen1Iie iksem uli drowi elektron e/nil, za wyja(k elli otcriy orał umowy dli ktory elu

tlopnszczalni jest Itiruliu piselflhli. Jediuoeiesuiie !.iilflhlwiaiheypr/\nomiIuit ze ieiud:iie / 11 tit. 1
Ro/po zad/cnili M in sic” (ozu Oii / 26 I ipci2t) I 6 roku w sprawie rodiajow dokumentów jak ich moze

żidać z;iuIulwIijac\ Ł ) iuwiudtzenii i dokuhlienly wylulienii)hle U rołd/iile VI niiuiejsicj SIW! (równie,

w pr/y padku uch zbiciu w wyli 1k Li U e/n unia o kioryin mowa w ar;. 26 Lbt. ustawy lVI”) noi byc
poswadc”ane iii iUOd(I.s(i / ()fl ci iiileni W 101111 :e pisemnej lub w lonnie elektron chlej

2. W korepondeneji kierowuucj (10 !bnitwi;ijaceio \V koiiawca winie”] po)Iuciwac sic tiniliereulu

ok re,lonym w S \\ Z.

!lWiit!On1ielIiI. o.wi,dczenii. wnioski oniz iuorniacje przekazywane przez \k kotiawce pIserIiic w niny

kc składane na adre Instytut Włiukiennictwi. itl. Hrzetinska 5/15, 92—103 Łódż. Zouióu ienil Publiczne.

3. !wi;domieni. o.s%%ilidczehuia. wnioski onz iiulkwin;tcie przekuywaiw przez \\ ykon;nce dn,ci
elektroniczna U luny byc kierowane flit idre5 .„„i:iii1\;cii;ii:/ „W klzpI . a iitkscuu] na nr (32)61 63 1)1).

4. Wszelkie „lwiIłdĆIin,er,i;t, oswu,dczen,a. wnioski t,taz niior,uicje przekazane za t)IUOCit liksi, ul)
W 4)ruuute clektronieziiej wyililicitlit n;i zad;iiiie k;izdej ze simiu, iiiezwloczncco poiwierdzeiuii kikiu ich
„trzy tlili liii.

5 \\ykoiuawca noże „wroeic sic do /ii,uau liliace I (I wyjis nicuje treci SI\kZ.

6. Jezeli iyuiiosek O wy)Iiuicnie tresci %l! u1ly,iie (10 Ziiuiaw lajaceco tule pozuinu fliz do kwic diuii
w kióryiui tpIyWi lotoWi ieru,uii,u skludiiuit otcit, Zinitiwiijacy tidiieb wyj;hluien niezwlnici,uie, edniik nie

pożnei iti, ni 2 dui przed tpl\weuuu teriluututu skladaiuia olei. Jeżeli wniosek o wyiaśuulene ireci Sł\k /
wpł\ ule po upku in tcri,uhhu, tu kiórynu nowa nwyzej. Itib dotyczy udiieloiwch wyaśnieó, Ziiiutwiijacy

noże tidzielic W\jlisllichu illio pO/OsliiwIL wniosek bez rozpoznania. Zaiuiawajicy zInuieścI w\jisIuiei, I nt

stronie iittcITietowej, na kiorci adostspiimiuo SIW!

7. Przedlażeuuie terillinu kI,d;nuit olei oc wplywa na hier Ieriuuiiiu skladnuiu wniosku, o kuóiyiut mowa w

rozdz. VII. 6 iuiiuicjszci SIW!.
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X. W pizy1iicIku iozhicżnosei ponitetlzy trecii ninicsze SIWZ, lresei udzielonych odpowiedzi. jako
obowi Izuj LI n uczy 1)17) te ttLL 1115111 Ił Iwicr ij LLS) pO/IlitJ5/L oswi idc/tiiit / in iwi tj iii. .o

t) Zanuiwiajacy nie prze\yi(ILiIL zwolanht zebrania Wykonawców.

IQ. Osobami uprawnionynli przez Zat awiajiicei.w (10 poioznmłewinIa sicz Wykonawcami s:

— Makorzala I”iolrowslui, Miclsil Kulakowski

VIII. \Ąj3”njatiuin (lI)tYCiąCt %y;IdiIuIli.

W niniejszym pOSlLpowaniti ZlmIwiajic\ ne wyIl)a1a \y esienit wadiulli.

IX. Ternu in zw ii nin oleri

Wykonawca hcdzic zwiazany olcl,i przez okres 31) dni. B ie terminu zwiazinUa okna roz.pociyna sic wraz
z uplywein Lerillinu skl;ud;unit Werk (art. SS List. S uslawy Pzl”).

2. Wykonawca może przedlużyć lenn in zwiazmiia okna, na czas n ezbedny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zaimtwiajacutro. z tym, że Zainawiajacy może tylko raz, co najmniej na 3 dni

przetl uplywem lerminu z\\iazmma olerta, zwrócić sic do Wykonawców o wyrażenie 2t(u1ly na przedlu2Lniie
ieLo terminu o o/flaczony okres nie d luyszy jednak niż 60 iliim.

. ( )dnuowa wyrałenia zLody na przedlużcmiie lerniunu zwiazania orciii nie powoduje utraty wadium.

4. Przedltiżenie terotinu lwia/lilia oterta est dopuszczalne tylko z c1liHuczenymum imicdlużcmtienm oki”etm

i wadium albo, jeel i nie jest to inożi iwie, 7 wit esico ieii m1owcio wadium ma przedlużony okres

iwiaian iii olerta. jezeli przedluzemi te terminu zwmazanma ojcuj dokonywane jest po wyborze olein

najkorzystiu iejszcl, obowiiizek wniesienia noweeo wadium lub jem) przedłużenia dotycz3 jedynie
WykInuIwcy, któreio olerkt zostlta wybntiuu jako nakoriysln iejs/a

X. Opis sposobu przygoltiwywitilia okr(.

I. Olcila ilitisi zawierać nastepulace owiadezeni;t i dokumenty:

I ) wypetruomiy foriunil:trz ofertony spiirnidzony z \yykor!yl;tniemn \\łOfli .„tano%yiaceei) Zalącrmuk nr I

oraz torniularz Celtowy IA do S1\\Z

2) owtadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w posmepowauuin — Zalujczitik nr 2

3) oswiadezenie o hnuktt podstaw do wykluczenia Zuułącznik nr 3

4) pelnoiuioenictwo tio reprezentowania wykonancy. o ile olttte skkida pelitoinocnik

5) „ohon latanie podmiotu trzeciemu — eżeli uykonawca noleca nit zasobach lut) sytuacji ptmdniiottm

zec I O

2. okna milusi ni napisana w jezyku polskuui, na una/ynie do pisauuiii. komputerze tub mina irwala I czytelna
technika oraz podpisana przez osobc(y) upon u/nioila do reprezenton ania ykonak c) ca zewnirz
I /tei;tctnia zobowiazan w wysokosci tidpowiatia;itcej cenie oleny.

3. \k przypadku podjukanit okn> oraz powiadcćenia za zm)diithc Z onsinałeri kopii dokamenmtny przez

osoiw niewymnictitnia \k dokumencie reiestrac\ nymu (cn idcncyinyiu) \ kunanuy. należy (10 olein

doliczyć stosl)wmle peluioluiocmimctwi) w orysinale lub koili powiaduionej notarIalnie.

4. I )okume,mty sporzadzone a jczyku obcym są skladane wriz z I lumaezeniem na ie,yk polski

S. Wykonauca Ola prawo yloyyć tylko jedna oleile. /Iożenme wiess/cI liczby oteri spowoduje odrzIIcLuiie

wszystkich oleri zkufluiyeli umieł dimieio Wykoiuawcc

6. 1 reć zlożoilej olcrls milusi odpowiadac tretci SIW/.

7. M”kmiinyea jiiillicsie nszelkie koszt) związutile Z pr/yztmtownielui j ilożenmeuii olein

8. Zaleci sic, ab\ kizda iapisaii strona oleil>” hyta p(”u)timiier(inaiia kolejnyiuii iutuiertia,, a cila ulena wiał z

zilae,miikiini hyla y tryaly pimsob ze stilii połaczoiia (np. zhiuidowauia. isiyla nuuieuitozllwi.iiac jej

siitoistila dekoiuiplet.tcte), unu ziwierila spis treści.

Y. I”tipriwki lub ziuiiiity (iówniez przy użyciu komektora) w oleicie. powunty być paralo\yaue wlasmmoiecznie

przez tisoht p dpisujica olcos.

10 ( )tcrte u leży „łtzyc i J ttnkiuiut j kopercie w siedzibie / un mi tj iee.o I Ofll ukow )t w 1 lslepuj lt\

sposob:

Instytut WlókeinIictm1t ul Brzeiiiiska 5/15. 92—103 Łódź

oraz opal nona miapneiui:
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No iiipleksowa tiostawi IZiI i leni nco wyokti meta iiowtto typu E (10 kotlow ni gazoweJ I lISIy Iii tLI

Włókiennictwa w Łodzi przy iii. Brzezińskiej l/3.

t dopiskiem: „„nie otwierać przed dniem 16.07.2018 r. do goLu. 11.00””

i op;iirzyc nazwa i dokładnym idresciti Wykonawcy.

Lil11:i\yaiiacy iiilóriuuic. ił )tOdiiiC Z art. 8 y iw. Z tri. 90 List. ntiwy 171 olc:iy kk!d lik U

:)oIepi)\yan.i (I ZaiU(i\yci1Ii” „nhlcziie Ni U[\V1e i )i)(łleeih, iteW.teIl!VciiiU (1(1 Cłi\yilj tk ()t\%:irck, z

w/yjiLI\iill1 iiiliirmzieji stiI1owiiyLl1 L jcmnicc XV rnznnliciii[i [iIiXyy Z dnia I 6 kwietnia

r. O z\yalc/iniLi nieuczcIwej konkurencji (l)z. Ii. z?003 i. Nr 53. poz.. 1503 / O7ii. ziii.). eli

\yko:i;iyc.i W lerinatic łit,iiiia ulen zas:rzeeł zc tUL” iUii;l (1e łiyc ilLhWicplJ”;IiK” I JediiL)e_ci)ie

wykazał, iż zasirzezone iniormacje stanowi:i Itjem:]ice przL”Llsicnior%l wa.

I J. Z:iniwiajiicy zaleca, aby in kirniacje z1strzezone, jako t.ijeiun ca przedsiębiorstwa były przez Wykoiiiwce

zluzone w oddzielnej wewiwtrinej kopercie z oznakowanielil „„tajemnica pi”zt”dsiehiorstwa”, lUb spięte

zszyte) idd, iełiiie od pozoslałych, jawnych elemcntow oterty. Brak cdi ziliiczilei4o wskazania, które

iniormacje slaiiowia lajeiiinicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie niiiejszego posiepowania sa jawne bez zastrzeżeń.

13. Zastrzeżenie nlbrrnacj L które nie stanowia tajemnicy przedsiębiorstwa XV rozuinicn Li ustawy o zwalczani LI

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako he skuteczne i skutkować bedzic zĘodnic z uchwała SN z

20 października 2005 (sygn. III („Li” 74/05) ich odtajnieniem.

14 Zaitiawiajacy inibrniuje, 2c w przypadku kiedy wykonawca ni nyyma od nicei) wezwanie w trybie ar I. 90

usuwy I „Ił”, a złozone pr/cz mego wypsnicnia i/lub dowody slaitowić heda (ajeninice przediehiorsiwa w

rcizumieiliLi ustawy O zwalczaniu nieuczciwej konkurcilcji Wykonawcy będzie przysługiwało

zastrzelenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. I”r;edtiiiolowe zastrzezenie zaillawialacy Lima za

skuteczne wyiiicziiic w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzeżenia, jcdnoczenie wykaze. iż
dane nlorniicje sti nowia tajemnice przedsiebiorsiwa.

15. Wykonawca iii(iżc wprowadzic zmiany. poprawki, nodyhkacje i uzupełnienia do złozonej okriy pod

warunkiem, ze Iamawiajacy Otr/yI1)ii pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu ziiiian przed terminem

składania ofert. I”owiaduiuienie o wprowadzeniu zmian musi byt złożone wg takich saiiiych zasad, jak
składana ohrla tj. w kopercie odpowiednio ozisiktiwaiicj napiseili „.ZMIANA””. Koperty (iziulezone

UMIANA”” zostana otwarte przy olwieraniu uleny Wykonawcy, który wprowadził zm iany i po

siw ierdzeniu poprawności procedury dokonywania ziltian. zostana dołaczone do (iłeiiy.

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ołert wycoktć się Z postępowania poprztz

zlozeitie pisemnee.o powiadomienia. według tych samych zasad jak wprowadzanie znlian i poprawek z

napisem na kopercie „.WY(OIA N Ił „. Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej

kolejności PO połwierdzeniu popiiwiioei postępowania W3 konawcy oraz zgodności ze złożonymi

oknami. Knperiy olcrt wycolywanych nie będa otwierane.

17. IX przeliczenia na PLN wartości w skaziiiej w dokumentach zożoiycłi na potwierdzenie peliicinia

wartinkow udziału w posiepoyanlu. wyrażonej XV walLIhicłi innych niż PLN, flnnawiiIIicy przXimie średni

kur ptthl ikow 111V przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczecia postt”po\\ ania.

1%. ( )lna. której łreść nie hedzie odpowiadać treści SIWZ. z zasłrzeżeniem art. 87 its . 2 pkt 3 tlsiawy ł7l

zostanie odrzucona (art. 89 Lisi. I pkt 2 ustawy PZl”). Wszelkie i1iejasiitise i obiekcje doiyezaue ireści

zanisow w sIW/ nalcA” zitein wyiaśitic Z laiiiawiajacyiii przed terminem składania Lilen W irybie

przcXyidyiwyin w niz:,iaIe VII silniejszej Sł%%/,. Przcpiy ti”1iiwy I”/}” nie plye%yidią necoełaeli

warunków udzielenia zamoWieitia. W tynt zapisow projektu umowy, po leoninie niwIiiclIi (ileri.

Xl, Miejsce i termin s k la LIan ja i otn reja ofert.

Oliertę istle2y z łtiżyć w siedzibie 7iiiiaw iajacego: w I nSI\ I licie Włókieiiti dwa ni. Brzeziński 5/I „ 92

103 Łódź, sekretariat I piętro, y tenoinie do ilitia 16.07.21)18 r. godz. 10:00.

2. ł)ecydujaee znaczenie dki oceny zachowania terini iti skład;inii ołert na dała i eodznia wpływu olcniy do

Zaitiawiajaccco. i nie data jej wyłinia przesyłka piRzlou! czy kurierską.

():ria złozoita po tenniti:e wssaza!1\ Ol W rozdz. Xl. I loiiejszeJ SIWI zo.iaiie zUnietiki zeo(tiiie 7

zn”iadanu oki-elunynii 84 ust. 1 ustawy ł1/ł”

4. Otwarciu itl crt iiastapi XX siCLł/ bw !afllawiiiaccgo w doilI 16.07.2018 i”. O godzinie 11.00.

5. Otwarcie ok”rt Ieslrtwile.
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I”tie,i oi\y;ireia oerl 7;iinI\yia;icy odezyta iiitoiiii:tcje, o któl\eh inoy,t yitii. 8( ust. 4 ustawy IVI”.

7. Niczyłoeziiie po ot\yareiu olrt zai1hi\yiiitcy zaii1iecJ lnu stronie

1utilś 7y iniorinaeje dotyczace:

u) k\yoty, jaka zanuci-za przeznaczyć na sbiitnsowane zainówwnia:

b) łinn oraz idresow wykonawców. którzy iloiyl i olcity \Y terminie;

e) ccm, tcimninu wykon lilia Ltmowicnla. okresu \y;lr;Incj: w”;trunkow pl ioci zawartych u nlŁnach.

XII. Opis sposobu oblieztitia ceny.

Wykonawca poda cciw realizacji zainowienia poprzez wskaziiiie w loniwl:iizu cenowym sporz:id:”iiyiii

wg wiolo stinowiiceo Załączniki nr tA do SIWZ licznej ceny oteflowej brutto za realizicję pr/L-dolotu

za ino wici

2. Wykonawca okmel wynagrodzenie ull]oWnc w którego skład wchodzi

— opłata za paliwo tzowc, obliczana ako suma iloczynu ceny t iloci pobranego paliwu gazoweeo orLi

iloczynu iawki miesiecznej abonamentu i liczb3” miesiccy

— opłata stała za usiuge sieciowi, obliczana jako iloczyit siuwki stalej, mocy ufliownej i liczby iLodi,n U

i kresie rozliczeniowym.

— oplata imienna za usiugę sieciowa, obliczami jako iloczyn stawki zmitiennej i ilości pobranego paliwa

gazowego;

Ceny jednostkowe netto za paliwo wizowe oraz opłaty dystrybucyjne w ii/k Wb uale,y podać do pięciu

mnicj sc jlO preciu

3. cny ulub/i być: podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoeb miejsc po przeciaku ( zas;idi zaoknw lenia

poniżej S należy końcówkę pominać, powyżej i róu iw 5 naleiy zaokraglić W górę).

4. Cena ołeriy winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5. Jeżeli w posiepowaniu zlożona hedzie olrl;m, które; wybór prowadziłby do powstania u zaniawiajacego

ohowwzku podatkowego z()clnie z pi;episimi podatku itd towarow i usług, zamawiajacy w celu oceny

takiej otcrty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek <id towarow i usłtitz. który miałby obowiazek

ozliczyc zgodnie. z tynt przepisinli W takim przypadku Wykonawca, sk ladaac olbię, jest zobligowany

pointonnouk- zamnawiajacego. że wybór jeo oterty będzie prowadzić do powstailiu li iamawlajaccgo

obowiazk u podatkowego, w skaztijic nazwe odia t towaru. kt,”re ° dostawi hed,”,e pro\ya(l”C do ego

poysttmna oraz wskazLmjac ich Warthc bez kwoty podatki.

XIII. Opis kryteriów, którymi zlilluwiając) będzie się kierował przy wyborze oferty, nraz z podaitieimi

wa (yeti kryteriów i sposobu oceny ofert.

Za olerte najkorzystniejsza zostanie Liziulna oter i, która uzyska największa ilość punktów w kryterium:

— Ceni (C0)- 100

Sposób określenia celty:

A. Cewi — („— 10007

Zamawiajacy ze wszystkich łormtiul:irzy ofertowych przy-j nie wartość najnizs/ („I :NY okrty jako c,, do

ceny badanej oterty.
Punktacja za cenę o terty ustalana jest w sposób następujacy:

C
(„—-—----—-— xIQO pkt siGO”,,

ci

udzie: C cena

—
mmpiiższa ee:ia

(j — cena ołerty badim[e/

2. Punktacja przyznawali otertom będzie liczona z dokladnościt do dwocll miejsc po przecinku. Na;wyższa

liczba pnnktbw wyznaczy i fkorysiióejsza otcrtc.

Y



3. 7 ni wrajacy udzieli z:iinowiemi Wykonawcy, kloi”cgo ()tcrti O(l1i0wiit(lIć btdzie wszystkim wyrililgirnioni
prze(tstitwi()IiyIii w tistirwie P/l”, orirz W SIWI i zostanie oceniona jako najkorzystniciszr w oparciu
° podane kiyt cr1 urn wyboru.

4 iezeli nie bcdzrc rnonia wybrać najkorzystniejszej olcrty z uwagi ira to, ze dwie lub Wiccej okn przedstawi
Liki sam bilans ceny, Zaniirwiajicy spośrod tych oWrt (lokoiril wyboru okrty z. nijni2szii cena. Jezeli
zosiaria zlożone oferty o takiej sirrucj cenie, zanlirwi;iprcY we/wie wykonawców. którzy zlozyh te olcrty, do
złożenia XV terminie okresłonyiir przez ziuriawi:4icego otert dodatkowych.

XIV. Informacje formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty W celu zawarcia
111110W) W spraw W ZH iiicriy jen ii P 111)1 reznego.

Osoby rcpr”ezentuiace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sohi dokumenty
putwierdzajace ich unlocowlnie do podpisan iii tnnowy, o ile umocowanie Lo nie będzie wynikać
z dokumentów załaczonycl do o ry.

2. W przypadku wyboru okrty zlożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegzacych się o udzielenie
zarudwien ia Zarnawiajacy może żadać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regu lujicej
wspolpn”cc tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, ceł dzialania, sposób
wspoldziatanra, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarna odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejniujacego okres realizacji przedmiotu
zarliowienra, gwanuieji I rekojmi )„ wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego czionkow do czasu wykonania zamówienia.

XV. Wymagania (lotyczijce zabezpieczcuin należytego wykonania umowy.

Zamawiajicy nie wyniiiga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne postaiiowieni:r, które zostaną wprowadzone do treści u niowy.
Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem przedstawionym przez Wykonawcę uwzględniajacym Poniższe

postanowienia:

Sprzedaż gazu ziemnego oraz świadczenie usługi przesylana i dystrybucji będzie odbywać się na
warunkach określonych przepisanli ustawy z dnia IQ kwietnia 1497 m: Prawo energetyczne, przepisanu

Kodeksu ( „ywr Inego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami umowy xy sprawie

zamówienia publicznego, zgodnie z ltrytó wykonawcy w zakresie ohroiu paliwami razowymi oraz

Taryflt Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regaz,yłikacji

skroplonego gazu (tlr odpowiedniej grupy taryibwej.

2. Wykonawca zobowiazuje sic do sprzedaży gazu ziemnego wysokomeL nowego typu E i zapewnia jego

dystrybucję (10 zamilwii4i!cero XV sposob ciagly przez caly okres ohowiizywania umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje 5C do sprzedaży gazu ziemnego z zachowan icun obowiazujacych standardow

jakościowych, określonych XV Tarytie, Prawie enerr.etycznym oraz aktach wykonawczych (10 tej ustawy.

4. Wykonawca zobowiazuje sic zapewnić zalnawiajacelnu standardy jakości obslugi polegajace ni

nieodpłatnym udzielaniu iniorniacji XV sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryt” i zmian przepisów prawa

powszechnie obowiazujacego w zakresie objetyru urnowa: a także rozpatrywania wniosków lub

reklamacji zarnawiajacego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14

dni od dnia złożenia wniosku lub zgloszenia reklamacji;

S. Wykonawca dolaczy do urnowy aktualna na dzień podpisania umowy Taryt”e cen i opłat zatwierdzona

przez Prezesa Urzeda Regulacji I nergetyki.

6. Wymiagrodzen cni wykonawcy hedzie wynagrodzeir e umowne XX którego skład wchodzi:

ophrta za paliwo gazowe, obliczana jako iloczyn ceny i ilości polrancgo paliwa gazowego,

opłata stała za usługc sieciowa, obliczana jako iloczyn stawki stałej. nocy umownej i liczby widzin w
okresie rozliczeniowym,

— oplata znuennla za usłnge sieciowa, obliczana jako iloczyn stawki Imiennej I ilości pobranego paliwa

razowego,

— opłata ahonamentowr. obliczani jako iloczyn stawki miesiecznej I liczby ililesiecy,

zgodnie z treścia lorninłarza Cenowego stanowiacego element olcrly.
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Cena za pal iwo wizowe tiitis uwziIctIiiitć wszystk je koszty Licznie z podaikiem akeyzowytii, z bialytiii

certytikatanii oraz ze wszystkimi opiatami dystrybucyjnymi.

6. Za dzień ziiplitty LiZfliIC sic dokonanie dyspozycji zapl;ily przez Zaniiiwiajiicego.

7. ieimnin płatności za fltkttiry — 30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej tiiklnn VAt” przez

Wykoiiimwcc. W przypadku doreczenia I aktory w czasie uniemożi iwiajacym termo inowc wykonanie

zobowiazania płatnoci należy dokonać nie poźniej niż w 5—tym dniu od daty otrzyimianma Liktory,

X. Wykonawca pomitortanie tirowi elektnniczn4 w terminie do 7 unia kmlendarzowewi

kazdeio nnesiaea na adres ghlaszczykófliw. lodz.pl ti wartości ilości zu?yieeo paliwa ssizoweso IV

poprzednin okresie obliczeniowym. Wykonawca wskaze IV umowie inne. nazwisko, numer teletonu i

adres poczty elektronicznej osok” odpowiedzialnet ze stiony wykonawcy za te czyiino%c. Zimniiwiijiicy

dopus”czi prłyjccie jako tomie raportowimiii. .„tworz.omie specjaine dla /amnawialaceŁo konto w

którym te ittormaeie odnajdzie.
1), W razie niedoirzyniania paratietrów jakościowych wiju lub standardów jakociowycli obslnem

odbiorcy, zanlawmajacemt heda przysluw.iwmć botubkaty od wykonawcy Iti!, Oper;itori Systemu

I )ystrybucynego zgodnie z posialmowieitm.itmi odpowiednich Tan”L

IQ. Zamawiajauy przewiduje nożi iwosć zmiany postiinowien zawarte! umowy (w tilimilie aneksu) w

nasttpujaeych przypadkach:

— zmiany stawek lub zasad opodimkowanii gil/u lub dystrybucji podatkiem VA”l” lub piidiikiem

mkcyzowymn.

— zmiana ceny ciknowei u rit/je zrnirny opiaty stalej lub zmiennej iii usługe sieciowa w przypadku

zmiany Tiryi\” Operatora Systemu Dystryhucjneso. zatwierdzonej przez Prezesa Lrzedu Reeulacim

Imiergetyki. po uprzedun pisemnym zuwiadoiiieiimu zamtiimwiiLjLcego wraz z dolaeienmeiii nowej

iayiy cen opiat,

- zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania urnowy zwiykszyltihy się lub ininiejszyl<r

zapotrzebowanie na moc. Zaniawiajacy wyrazi zsodę na wystawienie opiaty z tylu Iti przekroczenia

nocy umownej obliczona zgodnie z zasadami ztwartynii w „[aryLe Operatora

12. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Liniowie. Zmiana umowy dopuszczalna hedzie w

granicach wyzmmcztmyc Ii przepisami i”ZR w tym artyku I 144 tmst. I P/P oraz określonych w niniejszej

Li Ifli I IV ie.

13. Wskazane w tmniowie ilości zamawianego wtzu zieilinego wysokonetanowego sa Wartościami

szacunkowymi. „tym samym lic stanowii ze strony Zaniawiajacego zobowiazania do zakupu Ęil!tI IV

podanej ilości. Sprzedawcy nie bedzie przysiugiwalo roszczenie z tyto Iti nie pobrmmna prycz

Zamawiajacego przewidywanej ilości wiju.

14. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wynik im realizacji

tinloW).

XVII. l”ommc,cnie O ŃroLlkach ocli rony prawnej.

Ka2dcrriu Wykomiiwcy.a takzc mineniu pumtlr:imoton i. iez”h na lub :nid interes w uzyskaniu duiewm

zmmrló\IieuL oraz poniol lub iiioie ponieść szkuide w wyniku naruszenia przez /anhi[wmiJceso izcpmsow

ustawy l”ZP przyslLmguja środki ochrony prawmlei pye\ymdziwle IV dzale VI ustawy „/1” jak dlr IltisleptiIYmn

poniżej kwoty określonej w przep:acil ykomwczych wydam cli na pou tawme ami I I ust- 8 usr,mwy Pil”.

2, Smodki ochrony pnillnej wobec oclo”jenia o Immowiemiin oraz SIW! prz\sluwąm rówmiiez. orgimłmizimcjotii

Iąpisimmiynm na [sic. „i której mowa wart. 15 pk: S ustawy PiP.

XVIII. Klauztmla informacyjna dotyezitca przelwam”zaimia danych cisoljowyclm

Zeodnic z mil. ut. I i 2 rozpornmdienma P;,m”Iamiieattm J orope;.kmeco Rad) ([1 ) t)!is67) z dnia 27

kwicimna 2016 r. w sprawie oehruimmy <soli izyczmiych w zwmazko z przetwarzaniem tLmnyc!i (mso[ioIyycII I II

sflaIyc swiihticttteg<i przeplywtm takich dnmyclm oraz tmchyJenii dyrektyw 5!1ł”,WI (oió!tie
rozumrzdzenie o ochroitie danych) (I)” lir,. CL L ll) z 04.05.2016, str. I )„ tiale .„R( )LMY”, imltórmitLije, że:
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I ) adininistratoreiii lillL/I”ilsi (hi!lych 050b0\Y)ch et Instyltit \ĘlókieIliucl\ya z siedziIsi \Y lAdzi,
iii. Iirzczniska 5, 15

2) kontakt z inspektorem ochrony diinycli est nozliwy pod adresem iod(d1w.Iodi.pl

3) Pani/I”ana dane osobowe przetwarzane hedi na podstawieari. (i ust. I lii. h). c) ROI)O w celu
ZWiaZil)yTl) Z l)OsItpO\YanieIll 1) udzielenie zaIlloweilia publicznego FUUZP—23t—l IN

lub \y z\4”iJzkIl Z pra\ynie t,”asadnioiiyin iniereseni nilininisirałoriu na podsiawic art. 6 LIsI. I lii.

1) odhiorc;iiiii „ani/Ina danych osobowych hcdi osoby lub podmioty, kioryiii uidostcpnrona zostanie

(lokument;icja posttllow:il]ia W narcu o art. 8 orli tł. „Ni ust. 3 usiawN z dwa 19 tycznst 2004 r.
„rawo zinowici pnnlcznych (Dz. U. Z 20171. poz 157U 208).

5) Pani i”iim daije osobowe heda )rzeclanyywalie, zgocim Z art. 07 usi. I osiowy „i.;i. pl-zez „kiesą ho od

orna zakończena R151c1)oW;luiaL o udiielcn;e Z,IiiIOWitflzt. a je?eli czas irwaiiia umowy przckracza 4

lata. okres przechowwania obejmuje caly czas trwani; Liniowy lub w oparciu Ii prawnie uzasadniony

ntcres ad iii nis mn ilon i.

6) obowiazek podania prez Panin/Pana danych osobowych bezposrednio „ani/I „ana dotyczacych jest

WYfl1OLLICIfl ustawowyiti I)kIeslOnym W przepisach ustawy l”yp, iwianinyin z udziałem w postepowaniu

O udzielenie Z;iiilowiemiia 1Ubllczl1eg(lĘ k(lnsekyenUjC 11IC1R”dini;i Okredolycli dwiycft wymiikaja z.

ustawy Pip;

7) W odniesicniu (10 Pani I”ana danych osobowych decyzje ue budą podeiiiowzine w sposób
zautonualyzowaiy. stosowanie do art. 22 1(01)0:

6) pos ada I „ani/l „an:

- na podstawie art. 15 ROI )O prawo dosepu do danych osobowych Runi/Pana dotyczacychu;

— mm podstawie art. Ib lŁOD() prawo do sprostowania ]„anm/I”aiia danych osobowych

na podstawie art. I X ROI)( prawo >atlania od administratora ograniczenia przet niania danych

osobowych Z zastrzczeniern przypadków. o których mowa w art. IN usł. 2 KULM):

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochnmy Danych Osobowych gdy ozna Pani/Pan, e
przeLwarzanic danych osobowych Pani!I”an;i tltilyc;ic ych narusza przepisy KOL M

2. Jednocześnie Instytut Wlókiennictwa przypomni O ciazacyin na Ikini/I”antu obowi;izku ilorniacyjnym

wyiiikaiauym z art. 14 W H X) wigicdern (u.-,oh tjiycznych. („Jon-cli damie przekazane iosl;nua flru1awlaiacemnri

w zwiazku z prowadzono” poNtcpiwanienl i kóre Zanuawiajacy pośrednio oo;yskt od wykonawcy

bioracego udzia w potcpowai;u. chyba ze ma Zastosowimuie co lajainiej icdnt” Z U3 Iczeń. im ku r\cIu nanya

w;rt. 11 Lisi.) ROIX).

XVIII. Lista zahezników.
k 3-mienione iizu załiciniki sm;uI)wia czese Xpec\lJkaujl Istotnych Warunkow /aiuowien;a.

1. Załacznik nr I — Wzór lornwI;irz okriy.
1. Valacznik nr JA — łonntmlarz cenowy
3. !;Ilacznik nr 2—— Wiór oswiadczemiia O spenani wartinkow tidziahu w posiepowamulu

4. /ałącznik nr 3 — Wzór oswiadczcmiia o braku podstaw do wykluczenia

5. Zalacznik nr 4 Jmmtbrunacje na temat grupy kapitalowet

6. Załacznik nr 5 — Wykaz dostaw

GLóWS.”Y RMĘGOwy

osoh\ pmze()ulxkt;jac;L spccy:k;tcic Kierownik Ziu;nyiaeego
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ZaI:!cznik iii I do SflyZ KFUI”.23h10! 18

„lec/kc ()Ierei:li

OFFR”IA

ŹIOżOiiJ %„ ii)5lt”ttWiiliIti (1 tidzicleiiit” „jinńyicii,;i \y Irybjc ir/ihiruli ilit1tIlllC7(iiCLO Ii warI(hci

:cii:ycr:(c/.iiJaccJ wYra/lilia w /:o(yCII ri\YlloW:lriOci kwot oki”c.IoiiycIi na pod”twic art. II u—a. 8 :i”iawy li”
ni kompleksową dostawę za,u zie,iiiIcio wysokonietnnowezo typu 1 do kotlowni izowcj Jiistytutti

Włókiennictw;, w Lodzi przy ni. Hrzetińskiej Iii

Nazw:, i ad ros oferenta:

nr Lei c—mail”

Zarnawi;ijący: lnslyiul Włókiennictwa, ni. flrzejiń,,ka 5/J 92—103 lodt

)tcni iriny dostawę azn zieiIIiieo wys(Ikomet:lfl(IweUO typn F do kotłowo i $:lzowej Instytutu

\Vłókiennictw;i w Łodzi przy ui. Hrzezińskiej l/3 zwidilic Z Wyiflagailiaiui specyi kacji etninycli waniiików
z:LnwWicnia na iiastcpuj:icych warunkach:

- Owiadczarn/y, że zapoznalem/liśmy się z wyin:waniami Zamawiajacego, doiyczacynti przedmiotu

zaliIowwuia, z:tnhlcsz.czonyin: w Specyilkac istot tych Warunków Zajiiówiciijzi, akceptujemy projekt

umowy.
2. „I crntin wykonania: sukcesywnie od dnia 01.09.2018 r. —31.08.2019 r.

3. ()swiadczam IY, że 1:1w ctzaiUy/ nic zaniucrzamy powierzyc rc:l łizacjc n:islcpti1acych c/.cści yaiiiówieiiiii
pod wy kś III a\yc() III (nit”, n „(rit „bm sArt”.lić)

Opis cześci zaitiówierija, która Wykonawca zanucrza Nazwa podwykonawcy

powicrłyć ilu reaL 2:ic1JirzczJMldw5koIl:iwcc

4. Zarejeirowaric na/WY i adrcs wkoriawców W icpuiacyc:l wsaoln ic (u lr/\padku ykoii:n t”d”w

w.iioIiic ulhlcciijac\ch sic o udzielnie zainówieitia)

S ( )swiadc,”aiii, tiy, że \\ypelniiem ohow:a,ki iih”riiiacyiic priewjdziaiie % art. 3 lub ati. 14 rtiiporzadzeiija

Parlaiieaitt I”crtmej-kiegt, i Raik (LI”) 2(ilhR7u) z diii;i 27 kuietH:i 2016 r. W trztwe ochrony isob

Iijyc,ii\cI: w iv Eazkti Z Pi1i\LiF1Ji1ICii1 d:iiiychi t””iihiowyuIi I „ w”uhodncŁa )ULIYO.LI lak:cli
oa:l\”chi -i-li” uchlyIeIi:a tiyI”cktyw\” ibIą(1 \k i W”i”h)cc Och) hi/\L”/rycll. („ii koi”VCll tŁuk” (fl,i)l)(AC
hc,1msrcdnic, bitu po-rediiio 1iii,y,kałcn w celuj uhjcc:jia 51e li udijclcnje nhtiiej,”e2i) /aIflllU ic:iia.*

N przpadki w”\”noril kb/Ci (liChy. /(hidflVIa/[ITCI1)Y „c dti /:lWlIci:t ulilowe lii flrC!(lhlyL1 W i”i”/tzLuhc

XVI. istoIii3 tli 1wsttiioWicń, które zost:i na wpnn4 aclone do I rtci 111110W
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1

4.

W1CJSCOWOSC data Podpisy osob uprawn onych

do rcprezcntacji Wykonawcy

Ok rl :i um) In po r, :i tlzmi fl;i uhl fi roi iii mcli IT7 21110w:, H Ii prILi fl ku, ni cv, kc, w birm jr pc In cc w %rn01 Nprcyfl I;i cji.

\:IIIn ulu,I:,cnć w%n%ikiL i:iI:ir,uiiti nyuiI:Ic:uuic U Ii4U\ lit;,11,.

uiip;iiltii. uuI z:iI:,c,iok mjr iIiul”IcfV i k,,,I:Iwc\. ii:,Ii? iiP.IIĆ 11:1 lilii ..Iiir uluilic,y”

U /„/:I pucihu, Vii” uyXo,u,u „„ n kz;;1 tI€,un”r1, osiu/oincI; turni li un: I”:/ rIx,itJnn /iL”O t/uti””:ni jut /ii/i :uzi,od:t
Ii „triu IiiiC StiiSIiii”uflIu uituitii h111( ;iij(uunhtn”y;uiu”r”n SflItuuul”uuii” i/tu art. 13 ust. J Iii! tir;. 14 nit 1/01)1) „u,i „: ru,ui”uz,1r:,”uini

Ii „Juan. „n,s/lach, (n”uiun”ęi, (I””” J aai”wJc”in”i nNtJu/u” Iq). „„r,”: ;„„„i) uJi”u”i/u”uin”).
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ZalacziUk nr 2 do siwz KFZP23(— W/18

pieczatka Ib”iiiy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale V. 1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miejscowosc), dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

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

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

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

w następującym zakresie

(wskazać podmioti okres be odpowiedni zakies d11 w.xkazariegu pododotu,.

(miejscowosć), dnia r.

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktuaine

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowoc). dnia r.

(podpis)
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ZiLicznik uj do siwi KF!2_I”—Jjo—łyA 8

pieczt(1a 1 rniy

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień pubłicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

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

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

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

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

podstawie art ustawy Pzp (podać mająca zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

od. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowośc), dnia r.

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

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następujacegotych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.

(podac pełna nizw”Vf;”nę, adres. a tnkze W 7aleYnDsr:I od podmiotu NIP/PESEL, KPS/CF1DG) nie zachodza podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowosc), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następujacego/ych podmiotuitów, będacego/ych

podwykonawcą/ami” (podać

pełna nazwę/tb”mę, adres, a lalce w załeznośc: od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG,Ę nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość), 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 pelną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(mIejscowość), dnia r.

(podpis)
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Zilciitjk ir J do i\Vz LI7P_216_ (t!lX

picezaka hr!uy

OŚW I Al)(ZI ; I i:

— (iwildezamy, że nic należymy do grupy kapitalowej, ś której iiiowa w art. 24 ust. pkt 23 ustawy Prawo

Zaiuó\yień I”ublieznyth (Dz. li. z 2015 I. poz. 2164 ;e mi.), tj. w rozumieniu usiawy z dnia 16 lutttt) 2007 r.

ochronie konkurenej i kunsunientów (Dz. U. z 20 5 r, poz. I 84)k

— owiidczarny, że należymy do tej samel grupy kapiliIowej „ o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy

„rawo Zaniowien Puhlicynych, tj. w nizunhicniu tiliwy z (lilia t6 lutego 2007 r. o oeluonie konkureiHi I

konsumentów (l)z. li. z 2015 L POZ. 184). co potliiiioty Wynilenione ponur:! (nalezy podac nazwy adresy

S iedzih)

—

- Adres siedziby

2

_____ ________ _______________

L

____I _______________ _____________ _________________________

L4

_______________________________________

(lilia

podpis osoby upoważn ollej (to
reprezeiltowi 1 a wy kti.tiawcy

*
— iieodpowieilti ic skte..l ic
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ZziLicztk nr S do skw KF/ZI”—23ć— W/18

\Vykaz wykoiiaityuli dostaxy

DukUncn

zctłinio dostawy
artos )rIJlto

Data wykonania Odbiorca potwierdzający
Lp. dostawy w zł

nalezyte wykonanie

l)o każdej dostawy wymienionej iy wykazie należy doląezyć dowody określające, czy dostawy te zostały

wykonane w sposób należyty

(I;zt 141% J. ilnia r.

(podj”i %)
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