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IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zimówienia:

Specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do projektowania tkanin

Tryb:

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

art. II ust. R ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: KF”ZP—236—20”1 8

Łódź, 09.07.20] 8 r.
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Fundusze Unia Europejska
Europejskie uropnie trnduj

Protrirn Pmiondtny

_____________________

Ro;yuju PĆJIonriflp]o

I. Nazy:i (rrIiUi) ()flhZ adres taniowi;ikceo

I11.t\tlit \kiiik i.niicl\% 1

Lij. Iii,”c;;iekzt :15

I 0 6d ź.

:042 tI—(i—10I

Hks. : 041 (r7”)-2(i-3X

I(t3_srr Ul 009023)

VAT UlI I”L 724-000-06-64

Godziny pracy: od poniedzialku do piatku, od 7.30 (IQ 15.30.

II. Tryb udzielni ja za mów lenia.

I . Nin cisze postępowanie pron idzone jest w trybie przdari li ieor:iniczonc1o na pi idsitwie art 31) i nast.

ustin y z dnia 29 siyczni;t 2004 r. Prawo Zinówień Publicznych. 7wu1e cItlej „,uslaw, P/P” or;,z,iktow

wykoiiiwczycli wy(Ianycli ni c

2. W zakresie nieureeulowaiiyiu niniejsza Spccyi)kaca bufl:iych Waninków /inowieiiia. 7% alit dilej

..SIW/., zastosowanie IUijil przepisy ustawy PZl”.

3. Wariot zamowiellil „ile przekracza rowlulwallości kwoty okrelonej W przepisach wykonawczych

wycLniych ni podsi:iwie art. li ust. 8 ustawy P/P.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedinioten zimówieili jest Specjalistyczne opronirnowaIlie przeznaczone do projektowania tkanin.

DosIawi obejmuje dostarczenie 2 labrycznie nowych komputerów PC wiat z zainstdowanyii systenwin

operacyjnym (iNU/Linux oraz zainstalowal)y,n progranien.

Szezemilowy opis przedmiot ti zamówienia, podstawowe pirimeiry tecluiieznc zawarte są w zalaczniku r 7

(to S I Wł. Dopuszczi sic produkty urnidzeoia 2OwiWW;ijlie ruzuilliaJle jako prodLikiy wyki halle pite!

tlowoliiycl pIinlucciioiw przy Lic Iiow:iiuu ideiitycznych lub IcnszcIi parineirow tecliiiiczi:ycl i uakrou

u/vi kowycli.

2. Yykoihiwui zoboyirziny jest zreilizowac zalilowicnie liii zisitlich i wirunktc5 (lpi—..Inycll %c \yzorze

uniow staiiOWi)cyiti Z;iłaczliil4 itr 6 clii Sł\V/

3. Wspolny Stownik Zaiiiow ci, (PV: 48Ml000—6 Pakiety oproeritliowinia do )rcijcktowanil wzciIU%

4. Zimtwajacy nie dopuszcza irniżliwibci sk LUtnia ulen czesc owych.

5. Zaiianajpcy nie dopuszcza możliwości skłtdiiiia ołeil wariantowych.

6. Zamawiitcy nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 usŁ I pkt 7.

IV. Teriniji wykonania zalliowieti ja.

/iinliwiajlcy %yiliaea realizacji ianmw enia w terminie —2 tyecdiiic od zawarcia Lonowy

V. %Va ru uLi tj działu w postęj)owa ni

1. ( ) udzieicnie zaUo% ienir nora iŁ)er:ić s:e Wyśon:incy, kiolz\

1) nie podlczaia \YYtjtlc/e(iLti

2) spcłiiiija \Ąiruilki iitłziLłcI i,” p(istepo\%aniti (li)t\c!ice

i) koinpeteitc_ji uli uprawióc) do pronidzer t okreloie dziatalnoci ziwodowej:

Zaniawiajacy nie stiwia warunkti w tyiri zakresie

b) sytuacji ckoiioiioczne) lub linaiisrwej:

!„Iiitwiaac\ ile stiWia warunku w t i zikresie

c) tIiiIiioci technicznet łub ziwodon e
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Zamawiajacy uzna warunek za spelnioiiy cieli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich trzech lut piyed uplywem teriiiiiti skladania olent, Jt” okres prodzeii:t
dzialitinosci jes knnsy— w tym okresie, wykonal należycie co najmniej dostawe SpecjaIistyczneo
Op ro ramowa ni a rzezu a czo ił CĘ( do j) ri ij ekt owaiu a (kani n o wartości co n aj in ni ej 50 000,00 zł
1) rit (to.

2. Zamawiajacy noże, na kazdymn etapie posiepowamnia. uznać, że wykonawca ile posiada wytnat.zanycli
zdolności, jeżel Z iit.LZOWitti ie zasobów techtmiezimydi lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia
sospodarcze wykonawcy może nieć negatywny wplyw na i”caliz:tujc zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spelnitnia warunków, o których mowa w rozdz. V. I . 2) lii. be
nin iciszc SI WZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz.cści,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji linamisowej lob ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego laczacych go z nini stosunków prawnych.

4. Zimniawiajacy jednocześnie in lbrmuje, iż,.stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 wystąpi wylacznie W

przypadku kiedy:

1) Wykonawca. który polega mit zdolnościach lut) sytuacji innych podmiotów udowodni zamilawiajaceniu.
że realizujac zamówienie. hetlzie dysponował niezbędnymi zasobwni tych podmiotów. w szczególności
przedstawiajac zobowiązanie tych podmiotów (10 oddania nin do dyspozycji niezhdnych zasobów na
potrzeby realizacji zamnowlenia.

2) Zarnawiajacy oceni, czy imdoslepniamie wykonawcy przez inne podmioty zdolnoci lechii iczne lub
zawokwe lub ich sy(wicia linansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcc
spelniania warunków wlzialu w poskpowaniu oraz zbada. czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których [nowa w art. 24 ust. I pkt 12 23.

3) W odniesieniu (10 warunków dotyczacycłm wykszlalcenia, kwal i (ikacj I zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mnogą polegać na zdolnościach innych podniolow, jeśli podmioty te zrealizuja robuty
budowlane lub uslum „ (10 reaIizlcj i których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawcy moga wspólnie ubiegać sie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
imslanawiaja pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezen(ewaoia w postepowaniti i zawarcia umiiowy w sprawie zaltowicilia pubhczieo.

ł”ełnoniocniclwo w (brinie pisemndl (oryginał lub kopia potwierdzona za zs)dIlosc Z oryginałeiii przez
notariusza) należy dołaczyć do uleny -

6. W przyiadku wykonawców wspolnie ubiegajacych się o udziełcnie zainówiemiia. warunki okresłone
w pkt. I. 2) lit. b—e musi spełniać co ilajmmliej jeden wykonawca samodzielnie tmb wszyscy wykonawcy
ucznie.

ya. Za mawiający nie )rzewidIijc wykluczenia Wykonawcy iut pO(lStawie art. 21 ust. 5 tislawy PZl”.

VI. Wykaz oświadczeń lub (jokumentów, po(wienlzajacych spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
1. l)o ołerty każdy wykonawca nosi dołaczye aktualne na dzien składania okn owiadczenia w zakresie

wskazanym w zalaczniku nr 2 i 3 do SIW”Z. lntorilhtcje zawarte w oświadceniaeh będa stanowić wstepmle
potwierdzenie, że wykonawca nie podłesa wyk uczeniu oraz spelnia warunki ud,ialu w postępowaniu.

2. W przypadku wspolnego ubiegami ia się o zamówienie przez wykonawców oświadczemna o któryełi mowa w
rozdz. VI. I niniejszej SIWY skiada każdy z wykonawców wspułnie ubiegajacych się (I zamnowienie.
Oświadczenia te maja potwierd”ae spełnianie warunków tidziała w postepowamimu. brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w klórymn każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udzial u W postspowanmu, brak
podstaw wykluczenia.

3. flnnawiajacy żądu aby, wykonawca, który zaniierza powierzy-c wykonanie cześci 2”,mmówiennt
podwył\onawconl. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieścił informacje o tych podwykonawcach.
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4 Wykonawca, który powoluje sic na zasoby innych podminiow. w celu \yykarinia braku istnienia wobec n R h
podstaw wykluczenia oraz spelnicniii — w zikwsic, w jakim powolnie sic ha ich zasoby — \%„trtnków tidzialii
W pO”-tc)(h\YahiUI taIhiieSicz;l informacje o tych podniiot:icli.

5. Jezeli wyk iliwci polera ni ziisobiicli lub sytuacji poemiotu tiyecieLo. pyedsiiwia zubuwiaz[iIie tezo

I10(11)ltlttI.

6. ZaII1.i\yiijacy nricd udzelciiein zuiió\y”e:inc %yezyie y\”kOhl:i\Yce. którego <itc”Iii zusi.ił,i najwyże ocelUoii;i.

duz”:ozenia u yyzn;iczon”n. nic kn”iszyiii nz 5 dn ‚ tenninie iktuiInych na dzicu zlozciiia ni—tepuj cyca
oswI adcz.eii lub tiok u ncnww:

I ) Odpis z wlasciwego rejesiru lub ceiitralriei ewidencji i iilorniacji o dzuiłaliiosci gospodarczet, cich

odrcbne przepisy wymawtjii wpisu do rejestru Itili ewidencji, w celu potwicrdzeii ia braku podstaw do

wykluczenia na podstawie o wŁ 24 ust. 5 pkt I ustawy PZl”

2) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciaglycli również wykonywanych, w okresie

ostatnich 3 lat przed uplywern terminu składania otćri „„i jeżeli okres prowadzenia dzialalności jest

krótszy — W tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu. dat wykimania i podniiolow, na

rzecz których dostawy zostaly wykonane, uraz zalaczeniem dowodow okresliacych czy te dostawy

zos(aly wykonane lub są wykonywane należycie, sporzidzoncgo zgodnie z zalaczn ik cni nr 5 do 81 WZ.

Dowodami poiwicrdzajacymi czy dostawy zostały wykonane należycie sa:
— relerencje btdt inne (111k ninenly wY5tI\% iOfle przeł. podmiot, na rzecz które dostawy byly

wykonywane. a w przypadku swiadczcn okresowych lub ciaz Iyeh sa wykonyw,nie.
Jezeli z uzisadnioncj przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nic jest w stanie uzyskać

tych dokujitentow. Wykonawca sklada owiadczeine.
W przypadku wiadczeń okresowych lub ciac Iych nadal wykonywanych rck”rencje had inne

dokuiiiciity potwierdzajace cli należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej ilu 3

miesiace przed uplywciii Icrmiau skIaWuni oteri.

3) Dokumentów tlotyczacycli podmiotu trzeciego, w celu wy kazaniit buaku st Henia wobec niego podstaw

wykluczeIiiL oraz spelnienua. w zakresie. w jakim konact jiowolule sic na czo zasoby. warunkow

ndzialu w postcpowaniu jeżeli wykonawca polea na zasobach podmiotu trzeciego

Jeżeli wykonawca na siedzube lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokuunenutr, n którym lilowa W pkt 61), składa dokturiient lub dokumenty wystawione w kraju, w którym uii:u

siedzibe lub Inieisce „„irn ieszkania, potwicu dzajace odpowiednio, ze:

I ) nic otwarto jezo likwidacji ani nic łoszouio npadłości, wystawiony nie wtzeniej niż 6 miesięcy przed

uplyweun terminu składania oicrt.

Jezeli w krwu uhicisca zamieszkan:a osoby łub w kraju. w kiurem nykonuwca ma sicdzibe hub miejsce

zuuuu:eszk.uriuu, nie wydiic sic doktnncnhrw. o klóR”cll mowa powyżej. nistcpuje sic je dokumentem

zLwicflija( viii odpowiednio oswu:idtzcnic wykonawcy. ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych dii

ego iepiezenlacp lub tiswiadczenic osoby”, której dokumuucnt muLit dotyczyć. ztozone przed ilnulrluszelmu

lub przed organemu sadowyni. administrucynyni albo organem saniorzmdti zauodowego lub
zospodarczero wlasciwyni ze wzgledu na sicdzube lub miejsce zaunieszkan iii wykonawcy lub iti IeIce

zaniieszkamimm lcj osoby”. Term in okrcslony po”żcj stosuje sic.

7. Wykonawca w tcriuinic 3 dni od ilnia zamieszczenia na strome internetowej intonn:ucju. o której mowa W ari.

86 ust. 5 ustawy Pl I „ przekaże z:Lniawia jaceniu oswiadcz.cui ic o przyutależnoŃc i lub lii” ku przynależnosc i do

tej samej grupy kapitałowej, o kiorcj ulowa W art. 24 ust. I pkt 23 ustawy „Zł”. Wat; ze zlożenienu

oświadczenia. wykonawca noże przedstawić dowody. że powiazania Z iulhlym wykonawca nic prowadzą do

zakłócenia konkurencji w pnstcpow:mniu o udzielenie zamówienia. Wzór o%wiadczeimia stanowi zalącznik nr 4

(li) %IWZ.

8. W zakresie ulic urczulowanym Sl\k/, zastosowanie iUiiii ii”zcpisy rozporzadzcni;i \iinistra Rozwoju z dnia

26 lipca 2tt t r. W sprawie rotlzajow tłokt,uieiitnw, akich nil/e żadać /ail1awi:ijicy ot! wykonawcy w
postepumwauuu o udzielenie zouówicnii tl)z. U_z lOb r., piz. I Ilu,).

n, Jeżel wykonawca nie tlnie nswaidczca, O Ltr”:eii lutiwa W „uzd,. VI. I. niunejzej Sl\\/, os\%ait:czcil limb

doku:ueunuiw atiuwicrziae)cli oknlicznoch o któryc”m ulowa w art. 15 u.u I ustawy „/P. lub utyeh
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(lnk[iilieIllow liiezbe(lilyell tli przeprowadzenia p051t”pO\yallia, tiswi ticzenia lub tl()kiillleilty a niekoiiipleine,

z:i\kier;iia biedy nb budza wskazane przez. zllill:nYi licctO w:itpliwości. 7ai11iiwIiiliCY Wezwie tło cli

„ln:”enia, uzupełnieniu, puipr:uwienia „y terminie w/cz siebie wskuuylinynl_ chylili 2e ulub cli /luu(L”ulia tiłtitli
wykonawcy p dlerwl:uby odrzuceniu albo konieczne byłoby uuuuuewl2u cnie ptistepowanu:u.

Ul. lniorm;ueje u sposobie porozumiewania Sit Zluiluuiwidjącetii z Wykonawcanul oraz przekazywania

owiatiutcń i dOl(llllleluIOw, i IiikżC wsktzuiiiu ostu uijirawnuonyeh do pormizimiewaniuu siy
z \Yy ku ii;iwcui nil.

Wszelkie zuwuadtulucnuir o.-wiadełenia. wnioski oraz ilorniacje !simawu:ujacy uraz \\ yk<uiuzuwcy uul<hhI

pr,tk;tzywumć pisemnie. kiksem lub droga elektroniczna, za wyjt kiciu oleny oni umowy tI ku ktoryclu
tlopuuszczaluum jest lunitu li”CillI1ii. Jeduutuczesnie ZlLIultwhIlicy priypOtliiia, z, zguudiuc z 4 usL 4
Rozpo?yadzeulia Ministra l(ozwoju z 26 lipca 2016 roku w” sprawie nud,aiow dokuuuieuuiow j:ukicli ujioze

zlitilić zaunuiwiajacy I ) oswuadezenia i dokumenty wymienione W rozdziale VI niniejszej SIW! (rówmi lei
przypadku ich zlozenia w wyli ku wezwamuu o którym mowa w aul. 26 List. 3 ustawy VI”) nowu być

iu,swuatlez,uiue za zcodnoć / on”cunalcm w hwuii t pisemnej luti w lórmie elektrnmuieiuiei

2. W korespondencji kieiowanej do !anuwiuuliceeo Wykonawca mieli posIuiiwumu sic nuuilereun sprawy
okreslonym w SIW!.

3. !awiadoniienizi, t)iiNilidczeuiia. wniosk oraz inloruuacie przckazyw ane przez Wykouuutwce piseuulnie \ inny

być sklumdumne nut adres: Instytut Wlukuennictwa, ul. Brzezińska 5/15, °2—103 Lódz., !;uuówmenua Publiczne.

4. !uiwiuulouu unia, oswiadczcm,ia, wnioski oraz inluruuuucje przekazywane przez Wykouawcu drogą
clektionucziui wi my być kierowane na adres: zuu!uow cii u,” Iw lodz.pI „ a huksenu na itr (42) 61 63 190.

5. Wszelkie zuwiadonuenia, oświadzeuuia, wiutuski oraz mlormutcie przcka2ane za pounuca kuksu lub

W Winie elektronicznei wyunagaja nut zadanie kazdet z.e stron, umiezwlocznego potwierdzenia Uhli cli
otrzyinan la.

6. Wykonawca nio?e zwrócić sic do Zaniawiijuieego tu wyasuu cnie treści SIW!.

7 . Jezclt wniosek o wyumśnienie treści SIW! wlulynie dn Zuin uwiajacego Ile pomej ni! do kouicum tłniuu.
%\ khrytn tuplywa polowi terminu składania olcrl. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
ponue ni na 2 dni przed uplywem tenninu sk ladami ia oteru . Jeżeli wniosek n wyjaśn lenie treści SIW!
wpłynie po upływie tenn in. o którym umiowa powyżei. nb dooiczy tudzielouiycli wyjaśnień, !aiuawi:ijacy
nutu udzielić wyjaśnień albo pozostawić wnioek licz nizpozumania. ZamawiaHcy zanuesci \%yąimnienuut ja
sUnnie internetowej, iii której udostepuono Sl\\ Z.

8. l”u”tedlużcnie terminu składania olert nie wplywlu nu bieg terminu składania wniosku, o którym umowa W

u”ozdy V J I. 6 iiuum Cl szej Sł Wł.

V. W przypadku rozbieżnosci ponucdzy iu”cśeia nilnejsł.ej SIW!, a I reścia udzielonych odpowiedzi. juiko
ohowiazujaca uule?y przy jać treść pisilia zawieruijacego pozuiiesze oswiadczcnue !;umn:twi:ij;icego.

IQ. !amuiwiaauy nie przewidue zwolaijia zebrania Wykonawcun.

I. ()snbanmu upraw mluouuyumiu przez !aunawiutjuicego do ptlrozumuicwanium się z Wykonawcami su:

— M:ulet,rz:uta l”iotrow-śa. N-hełmu Ktulikowski

VIII. Wymuitania dotycziucc wadium.

W niniejszym posiepowaniu !:nnutwiajaey ric w”yuu:uea wniesienia wudtu”n

IX. lennu związania oferta.

1. Wykonawcuu bedzie zwiaz:uuiy ol_na przez. okres II) dni. Bieg tcnrrinc zwiuzauiua tukrt: uCłnnL/\ u: się w az
Z tm:iiyweun terminu skł:ud:uu:i tjkrt. (:uri. 85 ust. S n-,iaw\ PZl”).

2. \k ykonutwc:: nloz”:lrz--Jl:użyc termin ztt i:ui:ulli,u oleula, na c/w nit-,btdoy do z:uwarciu Uiu:”W”i.
s:uuiitidzucluj:e lub na wnosck łumluuwi:uuuectuts Z hfll. że 7u:inawu:uiuucy unii/t tako raz. Li) majrnuiie na 3 dni
puzed ulllyt\eull tcnmiiuiu z,wTa!:inmu ulena. zwoicic sic do \4yśtmiiawetuw O wyu”:tieulie zgody na izediuźenic

tego tcruuuinu o oznaczony okucs lic dltu?sz.y jednak nz 60 diii.
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. Odniowa wyr Kenta ZKO(l)” na l)t”L(IILJ(Cilie Lerinitiu zWIii/l)1Ia oIertt nic pO\VOtlLiiC ulntly wadkini.

4. Pizedlit,”enic terniititt zwij/ania otćrli est dopttsziz:tlnc Iylkii z eilnoczcstiyin prztdlttżcnkili tikiestt

\Va/il(i5Ui W:tdittiii albo. ezei lic jct to itici;l;wic. / wlliCsieIiitlll noweJ) W,i(Iitti)1 lit pr/et1iuzo1y okies

;\yi/,ltlIt utcrt.i ind. )rze(lluzciiit tt:rait)tl /Wiil?til.l otella ciokoaywatw ust im wyboizn o!c!t\”

akoii.yst:i;ujsit. unoyizek \%ii;lia 1oweo \VtiLittlii bib liKO przcOkt.lli[ dotyczy jecyuit!

\Vykonawcy. ktore_o ołerti zost,tI;t wybran:t tako :ijkorzystnicjsza

N. Opis sposol)u przyo(owywani;i ofert.

I. Olćrta iiusi iwiciać Ilastcpujace oświadczenia dokumenty:

I ) wypeln ony formultirz ofertowy sporzaclzony / wykoizystaniein wzoru sitno Vi cego Załącznik nr I
ilu Sly”Z, za\yierający \y szczególności: wskazanie oterowwiego przeilnuotu zat ówieiiia, łacina cune

ofertowa hi-otto, zobowiajaitie dotyczace Lertiiinu realizacji zaluowieflia wanitiki serwisu na

oprotrn000wanie, akceptacę wszyst kich postanowień XI WZ i wzoru ttnmwy bez zastrzeżeń, a takie

intorinacje która część zamówieniu Wykonawca zaii er/a powierzyć podwykonawcy:

2) oiwi:idczenie O spelnieniu waninkow udztalu w postepowani n
—

Za4cznik nr 2

3) oświadczenie o braku pod%iaw do wykluczenia Zalączn ik nr 3

4) pelrioniounictwo do reprezentowania wykonawcy. o Ic o(erIc skiadt pelnoiimuii ik

5) zobowiazutie podmiotu trzec ieLo cieli wykonawca pokcit na zasobach lut) sytwtcj podink”Lu
trzecicno

2. Okn:, nmsi hyc t ipisanit wjezykti polskim. nit mlszynlc do pisania, kompuierzc tli) inaa trwała i uJytell);i

tculuiik:, orat podpisana pr/cz osohc(y) upoważn:on;t ib reprezentowania \Yykl)Ilawcy na zewnilirz

i „aciaeinia zobowiazan w wyst)kosci odpowiadaiaccj cetuc oferty.

W puypdku podpisania oferty oraz pciwiadezcnia 1:1 ;odiuc z oryginalciii kopii doktttnctuow priez

osobc nicw inictiiona w dokuinenciu reesIracyjuytn (cwiclcticytiym) Wykonawcy. należy do olein

dolaczyc stosowiie pclnoniocnietwo w <itysinaic lub kopii powiadczonej notarialnie.

4. I )okwueniy sporzadzoiw w języku obcym sa sk ladine wraz z tłumaczeniem na jezyk polski.

5. Wykonawca ma prawu zIozVc 1> Ik jedna oberw. Zlożen ie wiekszcj liczby okn spowoduje odr,ucenic

wszystkich ofert zlożonydll przez danego Wykonawcę.

6. Treść zloioncj obćrty 1105! odpowiadac tresci SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazaite z pr;yuotuw;tnieiu i zlożeitieil I I ft-n y.

X. Zaleea sic, aby kizda zapisana strona olerty byli pt)r)untcrowana kolcinymi liUn)ei;tIlIi. a cała oleili, wraz /

/lIczi)ik:lt1it lwia W trwały (.ol1 it soba pol:ic;on:t (itp zbindowatia. zszyta LtIlietnożIiWt.lj:ic c

amoistaa dckotnplctacje), oraz niw krata spis tieci.

9. Popraw ki lub zm iatiy (rów iteż. pr;y u/veto korektora) w oknie. powittty być pzitatowaiIe wlasnorec,ii ie

przeł osobc poclpisttjaca otefls.

0. Okne nalczy „lożyc w nuliknletel kopercie. w sied,ibic Z!lnlawitjaceio i oznakować w nasteptąac\

51)1 „Sł ) b

lttstytut \k”lokietinictxya itl. Pnzezińska 5 15, 92—lO Lódź

C raz upal rzojti lapisem:

‚„pecj ali styczne oproianwwitnie przeztuiczotie do projektowa tj la tkatt i it”

z dlopiskiend „fliC otwierać przed LinienI 20.07.2018 r. do otIz. 11.0W”
i opatt7yć tlt;w;t i tlokladnytit adrtsetH Wykonawcy.

li. Z:tnt,iwi;iacy mlotninje. iż zeutilic 1 art. 8 w iw. Z;trt. 96 ust. 3 Ustawy P/P otcnt\ składane w

:iostepuwt:iiu 1 z:itiiiwcitIe publtczit Są jaw:ic i luGier_iii udosttoiiie:iti ud diwib cli otwarcia. z

wyaikeiti !ll()nnacj. lanow acscli L.ietilt1jce pnzedsichturstw:i wr;ii:iaemu I1-i:wy Z dnia lb w:ctr:ia
i93 r. ° zw,tIczanu tucuczuwc: konkurencji (t)z. L. ; 20W r. Nr 5, poz. 15W z pózit. zm.). cli
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Wykoiawci Xv terminie skliidinia ofert zastizegl. że nie niogil nie byc udostepniane i jednocześnie
wykaziii, iż zastrzeżone nloimace stanowia tajemnice przedsiębiorstwa

12. Zi;nawiajacy zaleca. aby informacje zastrzeżone, jako tajenimca przedsehorstw były przez Wykiiawcc
złożone W odW.ielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem .,tajeiiiniei przedsichi rstwii”, łub spicIe
(zszyte) oddzielnie od pozostiiłycłi, jawnych eleiiieiitów oferty. Brak diioziiacznego w.kazaniii, ktorc
itlortniicjc stinioXyia tiijciitnice przedsiebiorstwa oziiitcziie bedzie, że wszelkie oswiadczenia

zis\yiiItlczeniL składane w trakcie niniejszego instepowania 5;j piwne bez zisti!e”en.

13. Zstiztżenie intoninicj, ktore nie stmowia Lajeiiiniey przedsiębiorstwa y rozumieniu ustawy o zwilcziniii
nieuczciwej konkurencji bedz)e traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwala SN z
20 października 2005 (7etha. III CLI” 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zimawiajacy informuje, że W przypadku kiedy wykonawca otrzynia od niego wezwanie w tiwhie art. Q
ustawy i%P, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowie będa tajemnice przedsiębiorstwa W

rozumieiliu ustawy O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przyslugiwalo prawo
zastrzeżenia ich jako tajennnca przedstehiorstwa. Przedniiotowe zastrzeżenie znmawiający unia za
skuteczne wylacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz. samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
(lanc informacje stanowia tajemnicę przedsiebiorstwa.

15. Wykonawca noże wprowadzić zmiany, poprawki, modylikacje i uzupełnienia (10 złożonej okily pod
warunkiem, że Lamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed teniiinem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye złożone wz takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem JMIANA””. Koperty oznaczone
.JM fANA” zostana otwarte przy otwieraniu itlrly Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzen iti poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone (10 ołerty.

lb. Wykonawca na prawo przed upływem terminu składania ofert wycohtć się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z
napisem na kopercie „WYCOFANIh””. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeni poprawności po.tcpowania Wykonawcy oraz zgodnoci ze zlożonynu
ofertami. Koperty olrt wycofywanych nie beda otwierane.

17. I)o przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udzialu XV postępowaniu, wyrażone) w walutach innych niż, Pl N, Zamawiający przyj mie średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wsczęcia postcpoX4ania.

I X. OhrIa, której treść nic będzie odpowiadac treści SIW!, z zastrzeżeniem art. X 7 ust. 2 pkt 3 utawy PZl”
zostanie odrzucona (art. 89 List. I pkt 2 ustawy PZl”). Wszelkie niejasności I obiekcje dotyczace treści
zapisow w SIW! należy zatem wyjasnić z Zatuawiajacyin pized terminem skladania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niiuejszej SIW!. Przepisy ustawy PZU nie przewiduja negocjacji
warunków udzielenia ztu1ówieilia. w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

Xl. Miejsce i termin skłiulnnia I otwarcia ofert.

I. ( )thte należy złożyć xy siedzibie Zainawiajacego: w Instytucie Włókiennictwa ni. Brzwińska 5/15, 92—
103 Łódź, sekretariat I piętro, w terminie do tł nin 20.07.2018 r. godz. 10:00.

2. I)ecydujace znaczenie dIi oceny zachowania terminu skladania ofert ma data i irnłziwt wplywti uleny do
Zarnawiajacego, anie data jej wyslarna przesyłka pocztową czy kurierska.

. C)lda złożona po terminie wskazanym w rozdz. Xl. I niniciszej SIW! zostanie zwrt”cona zgodnie z
zasadami okreśłonynu watt. 84 ust. 2 ustawy lUP

4. ( )twarcie ołeil nastapi XV siedzibie Zaniawiajaceiw w dniu 2(1.07.2018 r. o od,mic II .00.

5. ( )twarcie ulen jest jawne.

b. łkitłczas otwarcia ofert Zziniawiiijaey odezyta iimlbrmmiaeje, o których nowa w art. 86 ust. 4 tmsttwy PZP.

7 Niezwłocznie po otwarciu okrt zalnawiajacy zamieści na stioilie
http: www.iwIlz.pl z:imiinwienimpuhlieztme itmthrnmacje dotyczące:

a) kwoty jaka z:ttutemzi przeznaczyć na stinansow;oiie zamowwiuim:

li) hrni oraz adresuw wykonawcow, którzy zlozyli oterty w tenhmitlie:
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e) ceny. kriJliliLI \yykL)flII1iii zaniowienl; okresti gw;oant i i warników plaliosci zawartych w oterl;iuli.

XII. Opis sposobu oI,Iiuzania ccliv.

\\ykoiiiwca okresl:i etrit tiIitit łilliiWu!;i;i piizy \YskiiiIue W liir:uiilirzti nienowym

5lRlriItiznYlU Yg y?{)ltI sti[i()tYiicciA() Z:ik1cziiiki ni I do Sl\kZ lkicLiwi ceny (l[crto%icj hrultti za

realizacjc przedmiotu zalnowienia.

2. Łacina cena okntowa brutto musi uw.Icdiii;ić wszystkie koszty zwiaznhic Z realizacja przcdrnioti
/aI)WWicIliii zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz wiorem umowy określonym W fliniesŹcj

slwz

:3. Ceny imimisza być: podane i wyliczone w z;iokr:ieleniu do dwóch luleisu po przecinko (zasada z;ioknieleoia
poniżtj 5 iaIcy końcówke pominac, lmwyzuj i rowne S nalezy z;ioki;igl ić w górc ).

4. („cna olcrty winna Inc wyr;izona w zlotych polskich (PLN).

5. Jezeli w poslepowan ;lttkona budzie oteita, kiorci wybór piowadzilby do postaiiia U /iinlitWiaIaCcło

obowi;i,kn podatkowego zt3odnie Z przcpl%mi o podatku ud low;irow i usiug. zanetwiamacy celu occii

takiej ulen doliczy do przedstawione w niej ceny podatek od lowarow usług klót miałby ohowi;iiek

rozliczyć zs000ie Z tylni pIzepisalni. W takim przp;dt Wykonawca. skl;itIijac otenie cl zoblieuiwaiiy

politliniowac zamawlajacego, ze wybor eo oteny hedzie prowadzić do powstania u zalliawiaiaceeo

ohowiazku podatkoweeo, wskazuac nazwę rodzaj towitni, którego dostawa będzie prowadzić do lego
powstania, oraz wskazujac ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi zanlawiilj4cy będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem

wa tych kryteriów i sposobu oceny olert.

J. Ja oLrle iaikrzysiiiieiszt zositnie Il/rialli ulena /iwieraiaca najkotzyst:iiejsz hiliii puiiktou

„y k ryte ii at li:

— („cna (C0)— 70

— ( ms reakcji serwisowej mi oprogramowanie ((3— 30

2. ( )p i s kryteriów oceny o krty

I )o kazdugo z kryteriów zosiala przypisani W aga okreIona utlzi;ifeiu procefltow yiu.

Laiuawiajacy będzie ocenial elementy oleny odpowiadajace kryteriom, przy czyni każde kryteriom

podlegać będzie ocenie punkiowci opaMęj o pooiżJ podane zasady pnyzliaw;lnia poimktow.

Ogólna ocena oteny budzie suma puitkiow uzyskanych za poszuzegolne kryteria.

Sposób okreIeiua ceny:

A. (una — 70 %

ZI%i:sicy ze wszy.ikic!i Ibritulaizy okmlow%ch pin moc wariose naii:izsza C \\ ikr jak t tli

ceny liad:trie1 ofeIt\

l”uiiikltcia za ceile oteity tisl;Ilailalest \y p0th Iiastepuilau\

C
—--— „ylOOpktx7O%

C1
gdzie: U eet

(:. — n nifsia cena

S
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— cena oferty bidine

R. („zas reakcji serwisowej im opriiraiminiy:inie („„ —30 „X, hcdzc punklyaiiy W iwicp[IjiIcy sposób

- czas wakuj serw eowej na zglosztiiic %iIdy i dii riibiiete do 48 godzin I lICI pkt
- czas reakcji serwisowej na zgłoszone wady M i onucze do 72 godzn 5(1 pkt
- c”a reakcji erwkowej ila iliisititie widy W diii rObOc/e dii 96 godziii O pkt

Czas reakcji serwisowej na oprograinowallie— czas o iezbcdiiy na dotarcie do LainawiIIace1o 1)1M/

rozpoczcuic pnie diaenostyuznych lub naprawczych od iiioitient U zdosze nią wady Wykonawcy.

ilosć puiiktów x 30%

L I”tinkl;icja prlylilziwanil oknom W poszezesoloych kryteriach bedzie liczona z dokladnoscia dii dwoch
miejsc po przecinku. Najwyż,za liczba puiikiów Wy/inc/V Ihijkor/ystnieiSza olene.

4 L;minawia;acy udzieli zainówiemi ii Wykonawcy. kioreeo olerla odpow iadać bedzie wszysiki in wylilacali Oni

przetlsiimwmomiyni w ustawie PZl”, oraz w Sł WZ I zoslan:e oceniona jako najkorzystniejsza w Lipimreili
1) Podane kr3 ciii w ybow.

5. jezeł i nie hediie oho/na wybrać iiajkiiizysiiiiejszej („kriy / uwaci Ibl 10 że dwie bib wlecej ulen przedstiw
taki snu bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. /iinawitjiey spusiód tych okn dokoiia wyboru uleny
Z w4fljższa ceni leżeli „.oslana złożone oferty u takie1 5LOICJ ceuic, zIflhIwiIjacy wezwie wykonawcow,
którzy zlo?yli te otćilyL do zlożeiUt w tcrmiimic okreiionyum przez zamnawiajcego okn dodatkowych.

XIV. Informacje o formilnościacłm, jakie powiliny być dopeinioiie po wyhorze oferty 4% celu zawarcia
U Imiowy w sprawie zamówienia publicziiego.

1. ( ).soby meprezeniujice Wykonawcy przy podpisywaniu tiiii(iW\ powinnY posiadic ze simba dokuiiienty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisanim umowy, o ile uiiiocowanie to nie t,cdzie wynikać
z dokuineniow zalaczonych do oferty

2. W prz\ padku wyboru olćrty zlożomiei przez Wykonawców wspulnie tmbieajacych się im udzielenie
Jmlniiwmeiiia Ziiila\Yiijac\ iU0/( /idic przed zawarciem Liniowy przedstiwmeiiit umowy renulujacej
wspoiprice tych Wykonawcow L3iuowa taka winna okresiac strony umowy, cel dzi;iI;mnmi, sposob
wspoidzalania, zakres prac przewidziaiiyclm do uykonania każdemu z nich. solidarna odpowicdzialnosc za

wykonanie zamówienia, o2iiaczeiiie czasti trwania konsorcjum (obejniujacego („kres retllzac(i przedmiotu
n,nhiiwicmiia uwaramicji i rekojiimi). wykluczenie iio,liwosci wypowiedzenia Liniowy kimmmMircjuin przez
kióreiiokolw eL zjego członków do czisit wykonania „amiiówienia.

Zawarcie umowy nastapi Wg wzoru Zamiwiajacem i.

XY. \VyIIma2anit dot7 cz:ice zahezpieczeimia mimleżytego wykonu nin umowy.

!aiiiawiajacy nic W\ masa wnicieflia /abc/l]eCzflhia malcz\tesu wykonana tiiiitiwy.

\Vl. istotne (lIn stron postmnowienki. które zostaną wprowadzone ilu lreci zilwieflhllej illililwi W sprawie

„.anumwienia ptmtiliczneo. umólne wirumiki tiulowy album wzor liniowy, jeżeli Zamawiający wynlam

od Wykouiancy. niw ;awarl z tulu uniśuwę W spriwie z;iuih(flyieiiit publicznego na takich warunkach.

Wzor tniuiwy. suanmiw: Zilacznik nr Cm do SIW!

XViI. I”umiiczcnie im .rum(lk;uch ochroni pruwnil.
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kazdenin Wykonawcy, libie itineintt pOdIfliOtO\yi, je/eli ala lub moti interes w tiiyskaitiu danego
/aiYló\yLenia Olt/ )()lIJOSI Itili trinie I)olliesc szkode y wyniku stroszenia przez Ztn;twhijaeego przepisów

ust:iw y „Li” ptiyshttiti St itik („chroMy pl”:iwliej Plz(\y1(lz1T1C w d;hite VI ustawy I”i”jak ilh I1t)Sls”Ii(walt
Ol]iŹC1 kwoty itkrisltttitj u przepisach wykonawczych wyd titych ta podstawie art. I I tist. X ustawy l”ZR.

2. Srodki ochrony prawnej wobec tlioszeni:i (I zatiiówienit uraz XI7 puyslugtila również orgarizacjota
wpls:inynl 11:1 sic. o kwiej mowa w tri. 154 pkt 5 ustawy „LI”

XVIII. Kltiiiznlii infiirntneyn;i dityct:jc;i prtetwarzani:i danych osobowych

Zeodnie Z tri. li OSI. I 2 rozpol7adzellnl I”arlamentu Ltiropejskiei.o i Rady (UL) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 20 I 6 r. W sprawie ocbwny osob Lzycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w

sprawie swtibodjteeo przepływu takich d;ntycłt oraz uchylenia dyrektywy 95146/WI . (otiólne

rozporzadzenie o ochronie danych) ( Dz. I )rz. UL L I IQ z 0405 .20 6. str. I )„ dalej „.ROI)O”, iii kiriuujc, e

a. administratorem l”nni/J”ati;, diinycli osobowych jest Instytut Włókiennictwa z siedziba w Łodzi,

ul. Hrzezińska 5 5

1) koatakt z inspektorem ochrony danych jest tuoiliwy md adresem iod(uiw. Iodz.pI

) Rani „I”ana datic osobowe przctwirnttw heda na podstawie art. 6 ust. I lit. h). C ) KODO w celu

iwiaiaitynt 7 posiepowitnieni ti tiJ/icIctliC zzlnlowieitia puhlieznceti Kt.ZR—236—IQ.18

lub w zwiazku Z prawic ttzastdtiionyiui in(eIcsc ii administratora na podia\yic ail. ttsI. I lii. fl:
4) odbioreajti, l”aiii/i”ana danych osobowych heda osoby lut) podmn:oty. kioryin udostepnionim zostanie

dokuinentacta potcpowaii ia w tiparciu o ali. 8 orni art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. —

I”tawo zatilowien publicznych (I)z. U. z 2017 r. poz. 157Q i 20 lx).

5) Rani Pana dane osobowe bcda pyecIlo\yywane. zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Rio, przez okres 4 łat od

dnia zakotwienia postepowan a o udzielenie zamówienia. a jezeli czas trwania umowy przekraci:i 4

lata. okres pl7eeiiowyw,niI nhejiuti1e cały c/is trwania utl](IW) lub w oparc.u O prawii;e ttzasatIliIOtty

interes adiiititisti,titiri.

b) obow jajek Jsklattti przez „ania I”ana danych osobowych bezpmrednio l”a,ii/Ranit dolyczacycb jrst

wyitlosielIt nsiawilwyiil okieIumynt W przepisach ustawy Pip. /wiazanytfl Z udzialerit W posteptlw:tniti

o udztełeiiic ninlowienia itihl;cz,ie,ti: koitsekwetwje itiepOiłana okreslt)tl\”CI) tIttych w\ nikaja /

Ustawy Pip:

) w odniesietiitt do „atu l”;ttia danych osobowych dcnzjc nie beda podt”tmowanc W spoM”b

iauton)alyzow.iny, slosoniiiit, do mfl. 22 KODO:
$ ) ptisiatła l”iiii I „ali:

na potlsl.iwie tri. 15 RO!)() prawo tlostcpu tło tltinclt osobowych Patu i”ana dohcz:tcycłi.
— na pi,dsi;iw,e iti. Ih KODO pfli\(l tui sj)tostOwaitia l”aniI”allt diiycIi o.t,howyeh
— na podst:iwicari. I S KODo prawo „:ttlania od tdtuEtiistrattira oiiratlic/cnia prietwrznii tlanyr li
osoliowyc:i Z 7.mstriezellictn przypttlkow. O stLlr\ ch mowa w att IN ust. 2 KO)IX):

prawo tło Ulliesieuilil sk;ir1i do l”re,csi UJ7edu (khrot- Danych Osobowych. Mdv unia l”;ini/Ri,u. ze

przeiw;tr/:ilite daiiyelt osuihoW\eh I”an, ł”ana dotyczacych nartisza przcniy ROlX ).

2. Jednoczesnie htusiytttt Whokic,um,ictwa prz%)olfitnit O cia/acyrtt na ł”itni Rano ohowi:t,ktt ititoritiacyinytn
\yytiikajaeyitt z art. 4 1(0)1 H) wzledetii osoli łizycznyclt. ktorychi dane przek:izmtte 1051.111:1 Zaitt:iwtaiaceiitti

w zwi.t,ku 7 prow:idioitytit pttstepowatiielii i ktorc Zatnawiakucy posreduo mAska od wykt)Ii:l\ycy

bioiacc:o udziat w pos1eIitiwkiiaI. chyba ze lita z:isttts(iW:ittic ((t niIj]iit)icj jedno z włtcyen. n kt,,ryeli iiiowa

\\ att 14 ust. 5 ŁOI X).

XIX. Lista załacziiików.

Wytiiietiiotte niżej z.:iI:ieiiitkt sl:IiiOwi:L ititegrairia ezeżć Specylik:tcji Istotnych \\arunkow Zafitó\sietila.
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rogrlI)l H4on]iny Ro;wju RLponIinIqo

I „!I1k nr I — Wzćr ornuilnrza oleiły

2. Zalac,”nk nr 2 — Wiór tiwiadczeiiia speifliaflhli warunków udziału w I)uLepowkoin
Ł 7aacaik u J — Wzor owuidc;enia o braku pohl;,w tło wykluczenia
4. /ałiictnik ur — Ioloruiacie iw Leniał ĘrLy kapiI:ułowu
5. .„iuLie.”uik ur 5 — Wykaz wykouuiuuiye}u dostaw
II. Lul;uc,”uiik nr — Puajeku umowy
7. ZaLuczimik nr 7 — SuzeeuIony opis !Il1)óWieltbt

Gifl (islI(;owy

)soba przygotowująca specy I ukacę K erown 1k ZanIa\IaIacco

1J
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Fundusze
Europejskie
ProIrarn R-cjioniiny

I „iuuzeć Oi ertilta

OFERTA

Unia Europejska
ur k” rui duz

Rozwoju Ruj iOfl iI(iłU

Zdacznik nr do swz KIUZP—236—2W1 8

/lO:-)i?a V Oit1O.iiL1i O LJlZiLILI1,e /iaić4-!eiija \y IryIliu )rLuar:u flhLl:I.I:1itt(;i2j() (I \k;:If)C!

iiicpiickrieynjicci \\yri/Olhi U JIL)iyeh l( byflo\%IrIOUi k\yoI flkri.loIl\uh hi pI)dąaUie iiI. li iii. X nIawy Pzl”

:1 Speujaiktyczne (iprogr:imow:iIIie przeznaczone (In projektowania tkanin

Nazwa i adres otercitla:

ni- lhksu Nr tel c—mail

Zamawiający: I nslyLut W lókiennictwi ul. lirzezińska 5/l 5. 92—l O. Łódź.

ORtuje,ny Speej alistyczne opror;InhiwaIlie przeznaczolie do projektowalliL tkanin zgodnie z

\yylnaeanl:Iilii specylikauti istotnych warunków ialW tYieI%i;i na natcpulauYul1 warunkach:

i Upi cłcci za:uÓwicil ia, która ykonawca 7amierza

lul iyt do realii H i ! zJocI \y\ hon intę

S Instytut
IM Włókiennictwa
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Ozóin:i cclI;i pricdiniotu zim\y,rii,a:

„lhwtto

l.p. U r-, dzen e/Prnd tj kt Model

Komputer PC

2.
Komputer PC

LI cent

2 Termin \kiykoilallia 2 tyLWdiUc od zawarcia imou

3. Okn4ein\ ii:isicnujiiuc warunki sci\y,rai hi opr e,a,linUini

4. Owiadcz:ini. y, ze ?iiinierzainy/ „ile zalilicrzaiuy powier/yu rcaliincje nasiLpujacyuil uzcrci zainówiLliuL

podwykoiiawcnin (nirpofl:tbin AJtS/k)

N ;tzw: P Wyki ilawu V



Fundusze Unia Europejska
Europejskie - I rop”jiSi I unilus,
Pro ram Rtgjonilny Iiuwoju R,-jioniIni-1u

5 Zaiejestrowaiie nazwy adresy wykonawców wystcpujacycli wspólnie (w przypadku Wkonawcow

\yslR)lIiie ubiesitjqcych Sit (I ittlzieltiic ztiiiowieiiit)

6. Oświadczam/my, ze wype!nilcm ohowit;ki inlorttiitcyjiic przewidziane w tri. 13 lub nt. 14 nrirzadzeitti

Parlamentu Lur prjskier”,o i Rady (Ul ) 20! 6/67”) z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie oehiomiy osób

lizyeznyclm w zwiazkn z przetwarzaitiein thinyuh osobowych i W SIiIWIC sWOhOdIWgO przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyiktywy 9 46 W) wobec osob ltzycznycti, od kióiych dane osobowe

bezpoiirednin lub pI)srednio pozyskałcni W celu ubiegania si o udzielenie ninieszego 1aflÓwieIttI.*

7. Akceptujemy projekt umowy (zalmcziUk nr o do siw/.) oraz warunki spełnienia świadczenia określone trecza

specytikacit istotnych wawnkow zanmwienia.

s. W przypadku wyboru niszej uleny. zobowiizujeiny sic do zawarcia timowy na okreIonych W proekcie

umowy waninkieh, w miejscu i terminie wyznaczonym pr/ft Lamawiajeego.

I iW / )i k 1)) idol) iii U.s/Uj fert y są:

4

IilićjSCOUOsc i data Podpi-y o”,ob uprawnioti\eh

do rcptezenttcti \Vykanawcy

()IurLi nut,,- nć piir,:iiinn:i li:” f.rntnl;,r,arh pr,ymInw:.nycIi pr/n W ykoii;turn. kc, w fiirniin %piIni;ii:.cij fl%uhI,1i %prrykL.r.
\iln)y Ii,I,iri.,r ..Ikit „aI;ir,niki 4y!II;t:i,iL” lik;itji.
\ j,i,yjt.dhii, e1 „:iI:mn,,tik flik II.tic,) ki,,i;,nt”. ii;,h”? Ii;iJiI%;łi lilii .JIiI (iIiiYc,%

* te jijtyj;,LK,,. rit ii iLitt,itt tj iii, jr (Cij, 1(2111 li (Ctth(itii(./l „1,IŻC,”/l iii /iLyflClt t//ilu Ję(.() (/ohiC(ILt”Ę/i lal”
iti/at:,”;;, sit tr,a,I., ct/”(tii”i,,”:l,, („lktJttbZt”l p/tafl. „1” ujmuj” li jr;. /3 as;. 3 In/t nn. 13 ust. 5 kol H J tn”Śj/ runili”:. na

li hti;tt”, in, tlhic/, (Jtut.”,”tet j, Itr”t I (2: it”;,uh zetli, „untj;;ut iż/t. /fl:t”: jer/t itJ”/tflu/t”IIIC).
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Fundusze Unia Europejska
Europejskie tj I undu

rD ram R cjonainy Roywoju R icn,}in(iu

ZW)c%niL nr 2 (IQ iwt KF/Zl”—236—20/l X

picczMk.t i;illly

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, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(nhsejsc:owoŚć), dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

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

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

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

w następującym zakresie

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podiniotui.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

14
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(rn;ejscowos(;), dnia r.

(podpis)

15
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Fundusze It.rws Unia Europejska
Europejskie :uropjk fundu
Program „igioriaIny — Potwoju h1icnatnetju

Ziilaczn ik nr 3 do siwz KF7P—236—20/ IX

piecytkt riny

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

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

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

(miejscowość,), dnia r.

(podpis)

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

podstawie art ustawy Pzp (podać majqcq zastosowali/e podstawę wykluczenia spośrod wym;enk;nycli

art 24 as!. I pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

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

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

16
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Fundusze Unia Europejska
Europejskie I urop”j.., I LrrlrjuM

Orcran, R,tgoriiiny
I „fJ flazwoiu onjin(”Iu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następujcego/ych podmiotu/Łów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.

(podm: potni nćuwę/fo Wp, adres. a także w zależności od pndtniotu NIP/PESEL. KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscnwosc), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującegotych podmiotu/Łów. będącego/ych

podwykonawcą/ami: (podac

pełna nazwcif”nnę, adres. : mAże w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEt KES/CEIOG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowośc). dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawda oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji,

(miejscowość), dnia r.

(podpis)
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OŚWIADCZENIE

Unia Europejska
I urn H K unu

PD:wJu R •.3nhInf;u

Zalaeznik nr 4 do siw, biZl”—236—20/IX

— OSWIZI(lU/arn%. że nic na leżymy do nipy kapUahlwej. o klórci nunya w art. 24 til. I pkt 23 ustawy Prawo

Lnptnuun l”ublienyeIi (I)z. U. 72015 r. poz. 21o4 ze zm.), (I. W roiummeimiu ustawy z dnia (m biegu 2007 r. tm

Oellmnmc koimkurencim i konsumentów (Dz. U. z 11)15 r., poz. I

— owi;Idc4imy, że należymy do saniei grup k ipila Owel, im kiorej mowa w in .24 usł. I pkt 23 usiiwy

Prawo Zamówień l”tiblicinyelt, Ii. w rozumniemilu ustawy z Imiia 16 IutcL() 2007 r O ucimroome konkuremwji i

konsumentów (Dz. U. z 2015 r,, poz. 164), co podmioty wynimenione ponizej (należy poduc nuzwy i adresy

smedzmb):

L

*
— nlieodpo\i iedmie skrelic
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Unia Europejska
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E{CWWDJU RLJloflaIflJt

l”kiczn ik nr 5 do siwi KF/ZI—236—20i 18

\\„ykiz wykoiianyeti ([c)SLI\%

I izudin oL dosLi”y
\Varh -.ć brtitlo

dosiiwy w zł
I)aIi \%„ykoIuuII Odbiorca

1)o k tu ) tI ił

flot%Vi 1rd 1ł
uiale,ylc wyknuiaui t

Do k;użduj dI,N(:uwy wyuuu kii iouic w wykazie należy dołiczyć dow od okreiającc. czy doNtawy te zostały

wykonane W S)OS() 1) uua len (3:

(t?u//.ęt?uiośI, tI,ii, r.

Instytut
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Fundusze Unia Europejska
Europejskie I urc;wrki F undu:

Pi oqr,ni Pojionitny /d Roiwnu Ryjionatncijo

Z:iiacznik ir 6 do siwz Kl ::zl)_: ;ć,oi lx

U mowa nr K Fili” 237—20/18

łiw:,ria W dniu v., w wymuku pnsiepi)waTmi;i O li(iZiClCliiC !:ŁliiUWieI)ili ptihlicziici nzi

SpecjnIityczne opror:lmnoWiImmie przezii:iezoiie (10 projukmow;iiu:i tkanin, łikohFczomiLu,i wyborem pruiz

7rnlItdljiicuo utLr% Yykoiia;yey, W iyliie pIye:lIuu iEeotmi;iFuuouerii (I WiiiMsci iieOI%ubric/l(ziuu;

rowiiowarttbui kwot okmcslotiycim 110 iOdSLl%Yje lri. I I Ibl. 8 u.tiiwy z dnia 29 .tycLiiia 2004 r. I”l,lW() ł.iti]O\VJtIt

publicznych ( l”ZI”) (tj. Dz. U. z 20 7 r. poz I 174 ).

Pol U I yd

I nNtyt ok ni Wiókiennictwa, ilisiytLJmem badawczym / siedziba w Łodzi (adres: 92—I 03 Lód,, ul I rjczióki,

5/l S ) wpisanym do rejestru przed-.iehiorcow prowlHIzuiiero pr/ul XlId RejOIi()Wy d III L(idzhSróLIliiiC\uili W

Loduj XX Wyd,ial Gospodarczy KkS pod numerem: 0000043804. Nil”: I”I.:721—000—Oh—64. Metron: QQQ5Q33o)

zw:iiiyiii dalej .Zainawiaj:icym”. reprezeniowaiwm przez:

I ) dr ni. 1 om.isza Cżijkowskiceo — Dyrektora

2) Jiirr I IiIiuu I”as4ie%yicz — (Hówny Ks iceowy

zsiedzihaw Nil”

z\yaIlylil/li dalej „„Wykonawcą””, reprezeiilowaiiyina przez:

1)
2)

Unio:i Ilwzglednia W\ ok I)oslypoai1t oparLeo przepisy art 31) ustawy I”rawo iatiiów,eó publicznych z

dnia 2”) siyeuiiia 2004 r. (u .p.z.p.), nuoca którego wyhrn ono Wykonawe.

I”i,cdjn,olem tiniowy jest specjalisycziie opronlrnow;inie pr/eziiactont do projektowania tk;tnimi

/ŁrOdiill” Z WVflII)eliItii za%artyiiii W speuylikil]i isll)inI\uIl warunków zolu Wieulil oraz Oleluil.

2. Wykonawca instaluje dostlIrczonL i,rz:id,”eiu;i W iliujstu ksk:Lfllnylu przez 7;,,n;,wi:,;,uerro, W hiiduikti
prz ni. (danskiej 118 w Iouizi, ulokonuje uli I1ieIw/ero nruuhoniiieni;, oraz pui prowadzi szkolenie

pr:ieowiiikow !ln1awIajaueet) W ntkresie i>bsltiei i ehpliit.iui W iiYflhiar/C S dni. Szkolenie musi /os(;lc

1c)t\ ierd, ni me w r,dec i we ni.

3. Wykoiiawea wrazi Lil—zadzenIenn dosi:ircz:u juro IFINIIllk(lc olj”Juiri wjezyku polsknn n/lub inte,cIknni tii:i,

ilbiruikLie 131 II” w eźykti poikinn tii.ii lufie d4nkIllIILIi[\ wyIlilurFilIle cliir:ikterysiyk.i Iil/ellItiiIntti
za i (IW LII j

4 Wykon:, Wca /OI1O\%Lt/tlje się .peiiyu wiadezeni le hedace przedni otem uniow W lerili Ile 1 tyeodii I od
za\Yjre::i LiflOwY.

J
inflY LP.l:iajli. że ccl:, t,rlI)\\”\ ea LIlikow ta \yiiIlO”,C brnu1

) iawierajaua V.\ I
2. /llpliUa i1:Htali 1k) 3(1 tlIli (Iti t!ma ys:iw enia hjkmlr\, lo komo Wyktu::wey wka,:iiie w fakturze.

!:l:1IawiaI:,c Osflh:ILtł:i_ 7cjet „iniiikieii podiku od tonaiow i ulr. iipi::%ii:Oiflifl d: otia 1)111
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Fundusze Unia Europejska
Europejskie E u[Oj}(”hki itI[ldWJ

f”[ogrJm ilegEonatny
Ł Rotwoj J N”LEIOflhIfl LNU

4. Iozytywuy protokól odbioru zreal izowaiieo wiadczen ia uniowiteEo jest podstawa do wystawienia Ltktuiy.

L;iiii;iwtiijacy dokowi protokolEtrncep odbioru ilaItyyteEJ.o wykonania piyedmotu ZElIElóWiettEa.

2. 1)dbEL”r zostanie dokOttEltly kOuiESyjtlie .twtcidiiiiiy protokolein zdtWC/u—(IdbiOiciYtkl,

Wykoiiinut tidnul 3—lctnicj wir;Itwj proilttcriit na kciniptitcry. wiadczoiiLJ na alitiscu ti kJiunta. (

surwisu — do końca liistelmeLo dnii rohuczest,. - itzypadktt awarii dyskow twiidych. LI) tj
tis,”kod,”otc lo/ostili U ł,Iltau”ilccsa.c.

2. Wykonawca udzieLi ewaranuj i popi iwneeo fuitkujoilowEtitia programu na okrc 24 nt—cy. iczoite od dah
odbioru potwierdionc1o protokołciii. P° szkoleniu pnlcLlwilikow Zamawiiilace1o, koszty obsiuci
scrwlsow LI W okresie tLwanttlct I ponosi \ ykonl\cy

3. /iiIlhiWLIiacy Ole iOt](Isi adnycli kosztów zwi.i,ttncIi z naprawami ww”ancyjnynii. („/1” (rWania

i1wLr.Incii wyduz-any jest wtoniatycztlie o ikić diii kalcndarzow\ch. które upiyni od dnia „gio,enil wady
(III (miEl C) Skuteczijego USLII]iccia.

4. Wykonawca zapewnia reakcje serwisowa lEI L)prountrliowanic W EoLiziIl (10 końca

niIsIcplleeo Linia i”oboczego od monieniu zgłoszenia wady pr/cz Zainawiajaceo W lórtiuc I ksi”wcj nb
droga eIckltinicziia. Wada nu.”,i z.osLw usunieti w ciiieu 5 dni od dnia jej zgłoszenia. Zadanie u%tiniecia
wady przesiane droga ktkowa lub elektroniczna, 7ln]ztwiijauy niezwłocznie potwierdzi prEsyłaic L

Wykonawcy na pism ic W lonnie listu OlCL0 ULEI). %k pr/.\pEldkLI. gdy wada nic może Z.Llstile usicnicia W

Icriliinje 5 dni od dnia jgIoszenii Wykonawca zitplaci kare umnwiia okreslotiii w 6 ti-.t. lit. c).

5. Wykoiiawcad)os(itwca /iIflCWtlIiI bciplittite wsparcie ort! akwztlizaejc progiatilti pt”ze illitilnutit 12
in ks iycy (I L. t on Internet, thx)

h. Wykiniiwcii/I)os(iiwea udostepiu lisic re(Łneitc na. co lajtiltilej 5 wiodicych u)ytkowników otcrowirtcco
ttIg[itItltL

7. Wykonawca ponosi odpowiedziaItuc 7a dzialaii iL” osob (rzec cli, którym powierzy wykonanie dostawy
rv fe; : c ;sic ni/e ay;in,efl” IV /flt) podA u „j Ul UtAI 1(144 „cci nic” pce wid:, W o/ci ( IL :aiii ferii „ao wh „I-: e/lic

:0/l/c II” / c/l/0 /1(1 L/l I E „kcnici „eon;).

* 6
Za niewykonatne lub tiietialczyle wykoititnie ulilowy Wykonawca zapiaei kary tituowlic W wysokości:
a) za odstipiciiic ud tiiiEowy Z Willy Wykonawcy w 4V) sokosci 15 O7 wartosci tiiitowy brtitio tikrelonej y

* 3 list. I tiulowy,
li) za opóźnieiue w realizacji zobowiazania umownego (z.eodnie z 2 pkt 4) 0,5 % wirti,ci tiniowy

brutto okresloiwj y 3 ust. I umowy, za każdy dzien opoznienia. nie wiecuj niż 15 % warto.sct umowy
brn! ci ok re Ionei w 3 List. I uniowy

c) za opoziitenie w Ltsunimc iti wady (zeodn ie z 5 pkt .4) (Ł5 04 wartoEci tttiiowy brutto ok reslctncj w 3
ust. I UillOW\. za każdy dzień opwniciua. nie wiecuj ni 15 % wartości umowy brutto okresiuciej * 3
Lisi. I uiiioyy

2. Zaslriezotie kElr\” Utlli)%flc” nic w\ litezaja (tdllowic(iflEilri(lsci Wykonawcy na zasadach oeolii”,ch. ieżcli
lYysokosczody spLIw”odo\yEitlcj tliiLizeniclil postaiio\%ieti uiihflYllyuil priekrttczy lyysokcI-.c zatizcżotle

kan tiillolViiei

Do <iiiiiiwiiiiiii spraw JwiazaEi\cIl Z realizacja niniejszej uiuow\ upoważlica sic”, ze sii”Otiy !itlliLWiEaceg(t

tej

nr taksa
C—El lii ze tui i” Wy kt itl aw cy”

tel nr taks
utail

2. Zniitna 1EJILIEtEEEiUjl w\:nuenionycr W lmiLszyrn ptigrahe 4y,ill,i;.si pKeiElEcsil pow.Ro1l:cnia

ft/ci,.; i/itle LI .t roli C.

\-\zeikit” zniiziity ttitEfcj/c ItilkitY) 4s4-ilt.igitta hiliii) liist”ilEEELt pod rYgtlrc/n tie%anicmsci.
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Program rlujon.Iny JflLi..J Rowcju PuJlon,In(;o

2. Strony przewidtjn iuoliwość dOkOUyWanhi ZIUISU W LIU1OWEC. !IllUlflfl tiIU0W” JopuitiaIiia bedze
2.ranicacIl \yyzIhIczoIlych pzCphU „Zł”, w tym IrtykLIi 41 ust. UZI” oniz okreIoiiyh W IU!itejSZLj

Ul nowie.

3. ŁWenI[IIIlfl s)OJy \yyli!kajace J. nitiirkzc; LJntOWy lOzll7\ ui SuiI O11CISC.L siU(łiiby Ii,tyttiui WIOkiCI\fliCIW,I.

4. \\1 I1rl\\C1l IIt” tItCŁLlIO1y,II1\Ch fl(l”.t.LIt(”%ltIliIl1lL IIIHL1SLCj t(Ittl.)Y% IHIIU J.LtOs(%.iie )łCUiY (lĄy

I”I;\yo ZJIIOUic pub icznycn kodckt Cy\YL Ineo.

()

I. Juoy OI)t\ViiIZ[IiC °ł (lnu )(„(lI1Ini;.

LFI(,\YI zol:iIi spo:zd;”oia \Y trzcch tL(e1j)I3rz.ul). jednyit dla \\Nhou\ycy i dy. dla Zan\y.ikiceio.

ZAMAWIA.JĄCY wYKONAW(;A

22

:t*s Instytut
I WIJ Włókiennictwa



Fundusze

_____

Unia Europejska
Europejskie uropcit Fuidtk,
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Zatacznik nr 7 do siwz KFJZI”—O/l 8

7c/Le(”ILo śijiispiiediiiinln (iiUI)WICJ1SI

I”(i(Ist;iWOWc Wyiiutgiiiiiii hi,nicetiic tIotyczcc żakir(lł)%YcO pr0raI11ti W/OfliICZCO zWaIictO (101cl

ror ni cni:

1)pstaXya Ohcjn)ti)e dostaizenie 2 I.iI)[”Vc/iiie itO\yyCIl kflfl)piiIciofl” I”C \yiaz 7 zinlali)\\iii1yn) sysleinc!1)

iipcraeyjiiyiii (iNU/L.iiiux oraz zainst:ilowaiiyin prograiilciii.

[9 [9 Program powinien być zainstalowany na dostarczonych kotiputerach PC ti poniższych minimalnych

panmiwtracIL

— Procesor powin cn osugać w teście wydajności l>as”Mark h”erforntince I”est co najmu ej wynik

10000 punktow hienark (FU Mark ( )puhlikowaiic na stronie;

lit p //WWw.p;oisn;ak .conhipr( itl ods/pt litni,
) Faiuiec masowa — I )ysk tward\ wykonany xy lechitologij 581) min. 240 ( iB. ponadto komputer

musi (we wypo%aż(iiw W dniei dysk twardy wykonany w technologii hll)I) min. lIR SAlA III
7200 rpni do wykoay wait ia kopii bezpieczeństwa,

r Kafla graficzna — Dedykowana karta graficzna zgodna z DireetX 12 nin 6 ( Iś RAM 1)1)1(5.

()k”i”owaiia karta graliczna musi osiagac W teście PasMark Perhbnuance Test cii

najmniej wyn:k 10000 ptiiiktóu u (li) kimi ing. wynik (ipul)l kowany na si P

http:”1 w.yideociirdbcnchniarkiwt!gpu liscphp
— Pamnicć RAM b(zB (2x8( iB) J)DR4

- N aped opt czity — 1 XV 1)—RW,
r BIOS — BIOS zgodny ze specYtkiicu! liii;!,

r Karta sieciowa przewodowa I titernet [_AN 10W 1000 Mhps,
r t)eklaiauja zgodności („I. dla olennyaiiego komputera.
— 1)iaenosiyka — Wbudowany system diagnostyczny zgritlicziiymii interkjsem użytkownika

tiniuiliuiajacy przetestowanie z;tinstalowanycli komponentów w celu wykrycia

usterki XV olerowanyni kimiputeize bez konieczności untchiam,anma systeiii operacyjnego.

hudoXyany \yjzualny sysmelli diagmnsl)czit\ sygiializiiacy prace Iht)l), zasilani;i.

iimui)żli%iatacy \yykiycie bez konieczności uruehnniinia systemu operaeymneo,
r Pony 71ac71m:

Ix l°—pni I I1)NiI
— Ix DVI
— Ix Iti-45 (10/100/1000)

4x liSiś 3.0
2x liSIś 2.0
(DM KS-232

— (iwainicja — 3—letnia gw.iiamlej;t pmduccimma świadczona na mietscu u klienta, (zas reakcji

serwisu — do końca nastepiteco drna moboczecu.
W irypadku awarii dyskon twimdyełi, dyski uszkodzone poznstiija U /aiiaWiajacego.

— Wykonawca/Dostawca dostarczy nosniki z zestawem msialacyjnyiit progranit;

—
>pewniaĆ wspolprice ze skanerem A oraz drukarka A3 (modele l\azailc p1717.

Wykonawce I )oslawce, ojityiiitliie z pimmikiti widzenia przeznaczenia programu);

— p”;niemi „\ z zabiciem WAtt )M mdeI Xl)_(mnJ2_R;

— poynIeIi zapcymimac obrobKe mn;Lterialu gm”aticzm;ego na nn)nimorzc hit) tiode 17lc\Scai 514::W;

23

• Instytut
Włókiennictwa



Fundusze Unia Europejska
Europejskie urcnjk I uudiy

Progrim flenionilny Rozwoju RLjlofliInrj(i

Y1t1ien odczytywać pliki zaclh)Witne W progritilile wzl)iniczyin Soplus (wzoiy, sf)l(ily oraz wzorniec tzw.
Cti(l iinie);

powinien umożliwić wykonanie wzornic na elektmiiie,ne iiiaxzyny żakarda takich hun jak: Honas, (Jrosse.
8cljieiehcr, stitihIi Jul, mą, Jus, Jut, oraz nowsze o ile siniem:

O\VifliCii LiInożh\yić yykonaiiie yzornicy oraz ej tr:insler im iniiszyne tikanIa Honas

z kiiilioJeren erii
J1O\Yn1C1 u;liozliwic wyoI1an:e \yzon”:c Iii e”ekiroiiic,”:ie krosna i:cchieowe W nit cycu )rOduUuilWy

tkk:i jak: SmucI, yiiuitex. Ficanol. I)ornciioyni:i. „„ inYiii i ĘYwm. („( I „lech I)obby, CCI „lech

Wirper
— poynci u:noż!iwi.R wykoni!1:e wzornicy żakardowej typu ycidol na 2 i 3 ilowym papierze ihi

urzadzeniu Si”AUIiLI Iyp 9—13 (ciuR1 punching mwhiiie Ifl—33 mieron Staubli):
— \Vyku,nawcafl )Ostiiwcii F(hViiIflU fllpCWil Ul polituzen ie kt)n)ptuIenl „C i zainsiulowany”m pnąriIniem z

Ul7atIzeflicIll Staubli typ 19 ;::
— powoi cn ziwierać ylcni CA D dla wzorów nic elnicowyeli I ż:ikardowyuim:
— p(JW11UCn zapewniać koinpatyhiiiitnć nlzszerj.cIi piiko4 eizulictnycli z P1101081 (Ol” (np. uL hiip, pIg,JpL,

11(11 oraz inne);
— poty non umożliwiać wykouiaiiic symulacji 3D ziiroiektowariei tkaniny:
— powinien umożliwiać wykonanie oceny (trLuwd/eiki) niozliwości tkanki na krośnie zaprojektowanej

tkaniny (konsumpcja):
— powin cn być W jeyku polsk im i/lub minimum angielskin:
— powinien posiadać instrukcje obsiuci w banie papierowej elekuonicnwj (PDF) w jczyku polskim i

angielskim;
— powinien zawierać hogaia bibliotekę splotów;
— powinien zawierać hiblioleke kolorów IANTON
— powinien posiadać licenc C na 2 stanowiska połączone ze soba. z inożliwoscia przekazywanie plikow;

— Wykonawca/Dostawca okreą i i poda Zamawiajieeinu optymalna konl5guratje komputerów P( im których

Iroiiu bod at zainsialowany.

Oólue WI InaĘani:i (10(1 czcc żik:irdoweio proniii U %Woriiiczco zwanc2o (ialc pnira niem

— ewarancia pnprawneeo uimNcionnuania progranti — 21 n—ce lEczone od rla odhoni puiiwicnIzmnceo

prt”tt”kolcm, po s1oieni LI p:acott niLów Zaiuiiw i:4iiCeetI_ ko/ty otisłuc i serw isow ej W okre%ie ewarancji

leża po stroit ie \\ ykoieiwcy!l )oslawcy:

- Wykoiiau Cii; L )ostiwu.i „;ipewn ia bezpiatne wspaicie oraz aktualizacje pro””nimu przez in in ouu:n 12
noesiec (telelbn. Internet. fax):

— 5 tinitiwc (dni robocze) w uyini;trze zkolcnie pncow ikon lnst\ ulu kiL cnn ci U a W ohieiscu
wskazanym przez I
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