
IWNSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamowienia:

Środek wiążący- wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego

T ryb:

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

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
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I. N:iznii (tli-nin) oraz adres zaIll;iwiająceo

liistytul W, It>k clili cl Wł

ni. flricziuska 5/15

103 Lody.

lei, :042 61—63—101

Iaky. II -12 („70—26-3S

Regon: 0000502 N

yA”I U : Pl 724—000—06—11

Godzny prcy OLI poniedziIku do pi:i;kti_ od 7.30 do 15.30.

II. Tryb iidtielenia złilnó\yielli:l.

I. Niniejsze- postcpowanie prowadzone jest W l,yhie prłularsu nicouraoic!onL-Lw KI )Odst;iwie art .3) i itit.

w.tawy z dnia 2”) ty”czita 2004 r. „rawo /.umowien Publicznych (IL-ksL cdnoiiiy tj. I )z.U.201 7 poi.. 157”)

zwanej dalej „ustiwa l”ZI” oraz aktów wykonawczych wydanych tui Cj pOdIaWIC.

2. W zakresie deureeulowanyrn ninkjsza .Xpecyflkacja IstoMych Warunków 7itmówicni;i, zwana dalej

SI WL”, 7aslOsOwariiC nhlja przepisy ustawy 1”/I”.

3. Wartość zauRiwienia nie przekniti.u równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych

wydanych na podsl.uwie aut. I I ust. X ustawy 1”!]”.

II I. Opis przed miotu zamówienia.

I . Srodek wiąż1cy—wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego — wodny roztwór żywicy

akrylowej n parametrach:

- gęstość (20”C) 1.04-1.08 g/cm”

— lepkość (23°C) I 5—35mPa s

— „zawartość substancji stakj ca. 4%—52%

-
pil 31)-5,0

— Ih,sc: 17000 kg

lermin realizacji sukcesywnych dosi:iw nie moe być d!uzszy ui 14 dni od daty zlożenia zamwieni;I,

Warunki piatności: iiuinimuiunu 30 „liii. maksiniii,ui 60 (liii od daty wy(awiciiia tibtiry /.aliuawiajacci:mLI.

Do każdej dostawy należy (IIuh1czyc świadectWO jakości/atest lub dokument potwierdzający posiadanie

System ii Za1uewiuiemu in Ja kości

Wniz z ofertą Wykonawcy sa zobowiązani dostarczi ć na swój koszt co najmniej 100 kg oferowanewi

środka wiążącego w celu dokotuamna po3b lechitoloeleznet. co poiwoli na slwieidjt”iiie zstidiiosci W tubu

liii iinc_o 7 \4ynloe utuli / ltfl lwi II ICCJ) okieslcni L LLI1 CILkt\wnc) lLdt1OsikOytJ siodk I witz iLL..o Ol I/

oceile zeodnosci ?:l ter,uwaaeo produktu z cluarakwrys:yka puediiuotu łaOlowieim:d.

Miejsce dosiarczeiuia rodka wiazaceo przezluaczotucno na proby: )2— I 03 Lćxlż. iii. llrie,iń4a I/3

W przypadku, gdy produkt na dokonanie prób nie zostanie dostarczony liii) wynik

przei)rowidionych urób (eclinologicznycb nie pcmtwier(lzi, że oferowany produkt peluia

wymagn n in Za .uun wiaj;J cego oferta Wykoiuawc3 josI;mnie oti rzucona.

Wyrób finalny jest wióknina produkowana w instytucie Wlokienmuictwa wedlutL wlasiuej technologii.

po14”1al. poprzez l1a1xIwIIuie wloktuiriy Wytwarzanej ulehuda gl,”waiua, \kol,ueLal (wyWr\Iiualoć „ta

rz.cia,.slllic — kierunek w;dliuż.riy $43”iltlsi .80 N/Sum PN—I N2y073—3: 091) ln:e.s/ailn)a \1OdnLj

rl sperli ttizy I siodk I Wil/ lLL,() — w”odile1 dy\1)c!sll polonem cstrtuw kt4 isu kiyloyc_,o / tui lWI l lY

%LyIIIaL:,l_ żil,y \\ ćl Ieiluiy pl”\i”_d\” \Y on;,l-cilj Ii m)lL-rn%”l,1y siodek wiai:icy speliuial llrluucur\

j;mkoseuowe „litOWL”Jt) \\\„!„ołLl — wylrzuluaInci \Ldłuz,i1ei na /„ClWa,1!u ( - 160 \;5 cni w l”\—l N 1407:—

3: l”)44)
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Za Ill;flhiaj;!cY po pri.eprow:idzeniu próI) technologicznych tikre,1i iLość środka \yi ?;iceto — wotlitej
dyspersji polimerii eslrów kwasu akrylowrgo llaIlicsioflej 112 I tIr włńkniiiy iiit”zlęiJiicj ib legii, aby
komnpozyl włókninowy produkowany W Instytucie Włókiennic(w:i według własnej LechnI(ulogii, spełnił
pa iii flet r Ii IśOściOwy gotowego wyroI) Li — wył rzy lita lośe i wzd I Liźnej na zerwanie.

Następnie ustali cenę efektywn;! jednostIow jako iloczyil imisy śniclka wiżącego wodiiej dyspersji
puli iwru cstr€ii” kwasn akrylowego ininiesionej n;i I nr włókniny i ceny I kg środka wiź:fcegui.

2 Wykonawca LOf)O urany es) yrcuilir.tiaac /;imOwiL”il t Id z;aduicli I w:irli I kath ooisuIIlych Wc wzorze
tiillO\YY luii1Otyiacyl)1 Załacznik nr (j th, „I%k”Z.

Wspuhly Słowu jR 7uiiunwieii ( IW: 24.32.33.20—3 cstiy kwasu akryloweco. -

4. /.iIi)IIWiu!iuiCy nie (lopLiszcra i1ożIiwtjei sk iduitjia olei czeeuĘlwycl1.
„l. L.tiiiawi:ijacy Uje doptLsLcza l1lO2(iwosci sk iti itia otcrt YyutVltiltoWYcli.

h, 7.amawiajacy nie przewiduje niożl iwosci udzielenie zamówien, O których nowa W art. 67 wir. I pkt 7.

IV. Termin wykonania zaniówienii.

Zuiiiuiwiuijacy wymaga realizacji zamówienia W teimninie —3 iniesiutce liczac ud daty zawarcium Liniowy.

V. Waru n ki udziału w postępowaniu.

I. O udzielenie zamnówieitiut Inogit ubiegać sk Wykonawcy. którzy:
1) nic podlegaja wykluczeniu:

2) spelniajut warunku udziału W postepśiwanuu dtityczace

a) kompetencji lub uprawnień do priwitdzeiint okresloncj dziuLlalfloci zawodowej:
Zamawiajacy nie stawiui warunku w tym zakresie
h) sytu aej i cknii t m I C ZIICJ I nb lina list I Wc:

Zaniawiimjumey nic stawni warunku w tym zakresie

e) zdoiriosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jekli wykaże ze w i)krwiie ostatil ich trzech lal przed upływem tern: lnu sk ladan ja
ulen, aiesli oki”cs pm”tiwadzeiiia dzial;mll1oci jest krót,y— w tym okresie, wykonal należycie ct nu4Iliiliei
I dostawc srodka wiażaceo O wartoci co lajluniej I 00 (100,00 zł hrutto.

thi jirnhct”nicz mi I/A ii-arfowi ii”sk.c,mc/ w (IOXOW(”HZLZL Ii :/rctn,nj, „ui ptiiii,-nEih .\p(/”wJ”ih;
II unoM Ol Iii ka,!,, im po. IĘ”/ III nilu. unu ;:( o; „J li 1 O i/iti; n/i („Tu) 1”h ni: I „L \ ł i:,a tj I 1 i/u; -y fu: I jin h
M”,h,u Aur. puMżAcmiiniiy jn-:c: .\cnrh/01l3 Bank !„i;/iki : c/n/a ui:rt._ti4i posh”;;oii”cnil;).

2. Zaniawiajaey moue, na każdym ciapie poslepowailia. uznać, że wykonawca tuc pnsiada wylii;tgailyell
ztlolnosei, eżeli zaallgażowailie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziccia
gospodarcze wykonawcy uwie mec negatywny wplyw na realizacje zaniówieniut.

3. Wykonawca iwie w celu potwierdzenia spcliiiania warunków. o których lIlowa W iuzdz. V. I. 2) lit. b—c
ninielzci SIW! W srwowmlycll syltiacjiicll oraz w odniesieniu chi konkrciitetu, ż”anlowicmlia, lub icstj c7e,ci,
polcuae na zdolaosciach lecliiiiczimyeh lub zawodowycłm Iua sxluaeji I!n1illsowcl łub ekoiloimliczne imliiych
podiiiiutow. IlieidlezIlie (xl charakteru prawnego laczacyuli au Z liliI stosunkow prawnych.

4. !alllaWiaiacy ttłnocze%nit iti Iornju je, iż ..stOsO\\”l)a sytu,iep śi ktoiej muinwa w pkt 3 wy-auipi wy:ietn ie w
przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polegum na zdolnosciachj lub sytuacji innych podliliolow udowodni zanlawiaiacelllu.
że realizLmjac zamówienie, bedzic dysponował niezbcdnynn zasobami tych podnuoiów_ w szczególnosci
przedstawuijc zobowiazanie iych podnnotow do oddania nn do dyspozycji niezbetlliycll zasobów ma
potrzeby realizacji zailltlwienia.

2) !amuiwiaiacy oceni. czy udcislenniane wykonawc\ iizez inne ruodmioty zdolno:ci technie/Ile lub
z:;wtidowe nb ich syuulLja lilalbowa nb eknao:Iicrw,. pt”zwuiii;a ni w kazanie pr/t-z. w\ .Lo:mawce
spclniania warunkow udzualti w poslepnwallitl oraz zbada. e/y nie zachoez:i wobec etui
ni,dmiotu ptidau” wykWezetu:. (I k(Ol”VcJi fllOWa u ai L. 21 ust. 1 pkt t1 23.

3) W odniesieniu do wartiiikow dotycz,acyeit wykztalceijia, kwalifikacji z,woiiuwycłi uli doświadcze:na,
wykonawcy nogui plenić ma zdoIumociuiclI mllyell podmiotów. esli pxlnminty te zi”euilizuja roboty
btidowluuie luf) uslugi, dii „cal hacli których te zdoliinci są wyimlagunie.

5, Wykonawcy noga wspólnie ubiegać się o udzielenie 2-aiu6wienia. W tak im przypadku wykonawcy
ustanawiają pelnuitlocnika do reprezentowania cli W posłepowanin O udzielenie JuiIl:lmwieIiIa albo
reprezentowania w postpowunnti zawarcia untowy W praie zamówieimiut pubie/lego.

Peliioiuoculieuwo w kumie piselmlllej (orynittal Iti1) konia jotwierdzonut za zgoditnsć łom”) gilluileill rzez
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iiotaritiszi) talez. <Iontczyc do olert\

W pi1ypI(lktt wykonawców wspolipe tihieeitacych sic o tidzielcaic łiitflowieIliIi. wartiitki okre.I<me

w pkt. I. 2) Iii. b—e IfitiSi Speltuać co ttLkjlYliticj jeden wykot iwca stin<tdzieltiie lub wszsc wykonawcy

lac in ie.

Y:t. Z;iitt;iwiajacy nie przewidule wykluczenia \yykon;iwcy nit podstawie art. 24 ust .5 ustawy PZl”.

VI. Wyluiz (iSWii(Iczeii liii) tI<iktiiiieiitów, p h%”iCrdzttjiCyClI sjielitiatiie waninków ud,i:tłu w postępowaniu

oraz b ri k podstaw wyki uczenia.

)o oferty każdy wykonawca titisi dojtezyc aktualne ni tizien kIadtnia otcil <iswtitdci.enta xc zakresie

wskazanym w ztiitur tiku nr 2 i J (10 lWZ. lttitnti:tce z:tx%tMe W owiiidczcti;itch beja titinw;c wstLpne

potwierdzenie. ze wykonawca lic podlesi wyklticzenitt oraz speitiia warunki udzttu W potcpowin;tt.

1. W przyptdkit wspułneco ubIeZ:LII lit SIC O zalttowieltie przez wykonawców owiadezen iii o kóryełi iii< twa W

rozdz. VI. I niniejszej SIW! skiada każdy z wykonawców wspólnie ttbieg;tacycli sic o zamówienie.

Owitdczenit te iuajzi potwierdzić spelniittie wininków udu ilu W postepoxyitnitt. brak podstaw wykluczenia

w zakresie. w którym każdy z wykoii.twcow wykazuje spelnianic warunków udzialti w postepowaniu. brak

podstaw wykluezuiii;i,

3. Na żadanie ziniiawi;tijcego, wykonawca, który zamiei7a powierzyć wykonanie części zamowienia

podwykonawcom. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postepowitn iti za niięszcza in formacje o tycim podwykonawcach.

4. Wykonawca. który powoluje sic na zasoby innych podmihotów. w celu wykazania braku istilien ia Wobec neh

podstaw wykluczenia oraz spełnieni< — w zakresie, w jakim powołute sic na ich zasoby — warunków udzialmi

W posiepowaniu zanneszcza informacje o tycim podntiotaclm.

i. Jezeli wykonawca polcg;i ni zasobach lub sytuacji podmiotu trzecieeo, przedstawia zobowiazanie tego

pOdilii(1tU.

h. !itm;mwiajacy przed ud,ielenieii zamówienia, wezwie wykonawcę. którego olerla zostala flaj Wy/ej oceniOna.

do zlożeitia w wyznaczonym, nie krotszymn niż. 5 dni, terntinie aktualnseli ja dzień zlożenia nastcpujacyclt

oświadczeń lub dokumentów:

I ) Odpis z wlaściwec”n rejestru lub z centralnej ewidencji i i tlbrniacji o działalnosc i zospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymuawilil wpisu do rejestru lob ewidenci, xx celu putwiemdzemtia braku 1indsttw do

wykluczenia na podstaw cii art. N ust. S ;ikm I u”%tan”y P/l”

2) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciaglycli równiez wykonywanych. W okresie

ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladaitia ołer, a jeżeli okres pmwadzeiiia działalności jest

kmotszy
— w tynt okresie, wraz i podmnit_”iii ich w:irti)sui. przedmiotu, dat xcykoiiamita i pi”diuiolów. na

rzecz ktorych dostawy z.ostmlc wykonane, oraz 7iiicJenieni <bw odow okrcslajacyeh cz te (IOsliiw V

7ot:il\ xy konane lub sa wykonywane n;ilezycle. sptirziidzomieo zgodnie z ztl;te,niktemu itr 5 do SIW!.

lkwodami potwierdziijacynii czy dostawy zostmly wykonane należycie sa:

— referencje badż inne dokumenty wystawione przez podnuot. na rzecz którego dostawy byly

wykoncwaiie .a w prz\ padkri t:ulczen okrc,tiu ych nb ci:islyctt sa w\”koil\ Walie.

Jez.elt z tiz;tsadniotiej przyczyny O okekm wncm enarakterze \\ xkontwea nie jest W stanie u, .k:ic tych

dnkwnentów, Wykotitwca sklada oświadczenie.

W przypadku świadeien ok resowyib lub e iigIyeli nadal wykonywanych referencje bmdż inne doktimeoty

potwterdztjace eli tIależ\ te wykomtywati je ox inny byc wydarte nie wcześniej niż 3 timiesiace przed

ttplyweiii terminu składania ofert.

3) I)okunietitów dotyczaeych lodniiotti trzeciego. w celo wykazania braku istnienia wobec ttittO podstaw

wyklttczettia oraz speinietmtt. w zakresie, xc jakitit wykonawca powolnie się ta ego z:tsoby wwtiiikow

odzialu w postepowttuu —jezeli wykotu,wct poles:t it zasobach podmniotu ttyeeieg”m

Jezel: wckotttwca ttta siedzibe lub miejsce zattticszkatii:t IM/t terytorium Rzecz\tM”spolite Polskiej, „:talitsi

tlmmkutimtt”niu, o kiorsia tiiimut pkt b. )„ skladt d<,kutt:tent lob dm,ktntenix wyttw:is:e w krmn. w hiot”y:tt nim

siedzibę lttb ttitejsee zatmiieszkati[a, potwertlzitjce odpowiedtiiu, że:

I ) lic otwamlo ego likwidacji moi nie oglosztitio mtp;idlości, wystaw ony nie wn.eśtiicj niż 6 miesięcy przed

upixwetii uernit:iu kimdatii:t ulen.

Jeżeli xx kraju niesca zmniieszk:mtdit o”.otix Ul) W krimjmt. w klonami wykotitwea tl:t „.iednbe nb tlliejsce

zatnieszkatiit. nie wydaje się dokttnietitów, o których mow:t powyżej, zastępuje się je dokutmieutent

zawtct”mjaeytll odpow mednio oświ:tdezetiie wykoti:iwey, ze wsktz.:tniemii osoby albo osób upr;twtiionycll do

jego repre?eOt:icl. lub o—acitdczemtie osoby. kmorej dokm,omenm inktl tbimmxczyc. z1ofline przet) tiolmrimiszeiii

lub przed organelli sadnwytii . imdmlliltistracc mmviii albo nreamiciil attmor,idim zawodowego ub
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J0Sp0(hlrCZeE0 \yI;iśeiuylll ?C \yi1lt(ILi IiI siCtizilit liii) II1ICjSCC z;tiiiiesźkuiiiu wykoiiawty lub iiiieee
zaitiiesik;tnt tej osoby. Ternim okreslony powYżej testiie sic.

7. Wykoiniwca W ierniiiiie 3 diii od dni;i Z;ii]iicsZe/ciii;i tLI snonw internetowej iI1lOrflLi(ii. li kinie1 11mw;! W iii.
Xb ust. 5 tIsI;IWy P/l. priek;ize 7;in];twuijneeiUtl OsWIIt(Ie/e111C (I priyiiilciwsei lub I!akII prz\ n;ile?nośei tło
lej s;tiuej cnipy kapitałowej. o której nowa w tri. 24 ust. phi 23 iJsiIW)” 1”!.!”. Wini ic yło,enieni
owi;iduzs na. wykoii;twei iuoże p17e(lsl;lwic dowody, że powi łania Z innym wykonawc;i lite )N)Wad Vii do
łIoeen;;l konkurencji W poslell(iwai]iti o udzielenie z;imówieiiia. Wzor oswidezeiii;t stanowi ;iiaeztitk in 4
do [W/,.

. \V nikreie nie ureuiowtiiyiii SW7, iaswsowaiiie illala Iir/cIiis\ n)źliL”i/t(l/c!iia MilislrJ Ro/wojn z dni.t
26 iipe;t ?AH ć w .praw;e od;;itow dokuijicijlów. i;ih;cli LO/e źadnc Źflniaw%tj;le\ Oli wykoo;twcy w

p05h11o\yaliiLl (I udzielenie z;linowlen;a ( Dz. U. z 2016 F.. pil!. I 121).
9. Jeżel wykonawca ile złoży oświ;idezeń, o któlyeIl iiiowa W rozdz. VI. niniejszej Sł Wł. (1wi;kłczen lub

dokuinetitow potwieidnijaeycli okoliczności, o których nowa W nit. 25 ust. I tistawy „LI”, lub iiiiiych
diikijmenww iiieihcdnycii do prieprowiirlienia posiepown li. oswi;tdczeiiia lub dokumenty s niukoniplel n.
zawwr;ija bIedy łub budz;t wskazane przez zttnaWi4accĘO wopl iww.ei. zamawiautey We/Wie dii ich
/Io/eni;l. tiztlpcłnieiiia. martwielI W lertitinie przez siebie wi.az;iIlynl. chyba że nuiim cli „Io,cni;i okiti
wykonawcy podlegaliby odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaznienie pi)stpowalila.

VII. Informacje o sposobie poroiunhiewttlia się Zaniawiająceo z Wykonawcami oraz przekazywania oświa(Iczeij
I doknmeiitów, także wsk;iianie osób uprawiiionycli do porozllmielyallia się z Wykonawc;imi.

\Yszelkie z;iwiadoni lenia. oświadczeni;,, wnioski uta/. ntomi;iuju /am;iwi;ijacy oraz \\ ykonawc} nowi
przckyyw;ić piseinii ic, laksein LII) (lwĘa eluktronie,n;i. za wyjatkieiii („ludy Ort, umowy dla których
doptiszeinlii;i jest lotil];i piselilna. Jediiuciesiiie /am;twiajiey )t”/ypLinhillll. ze „widnic Z l4 ihi. 4
Roźporzadz.eni;i Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w Spr;twie u,dt;tjtiw doktiiiiciilt”w jakich noże zadać
zam;lwitjacy ( . ) (1śWiidczeni;t i dokumenty wymienione w n,zd;iale VI iiiniejsiej SIWI. (równiez w prźyp;idku
cli iłu/cni;! w wyniku we/walii;! ° którym tnow;I w afl. 26 ust .1 ustawy lIP) lilowi być puwadez;tiie za

zeo(lil(wu zon”giniIein W Iorniie pisetnnei lub w bitnie elektionieiiiej.
2. W korespondencji kicrow ;illej do L;nii;iw:;ijacego Wykonawe;t win ten puslu iwać sic ntlrilercn spr;tw y

okreslonyin w 81 Wł.
/;iwi;tdoniieni;, o,wiadczcnia, wnio.ki oraz iiIortiitcje przekaiywttie przez Wykonawce pisemnie Wiflil) byc
skł;ul;iiic in adres: Instytut Włókiennictwa, ul lśr,”.ezitiska 5!I5. 92—103 Lódż. Ztinow;eiiia Publiczne,
3. Z;twitdojnieni;t. oświidczen in. wnioski oraz in hirm;icje prickazyw;nie przez WykoliaweQ tirowi

elektronie/nt winny być kiemu noc lin adres: „;iit ieii i;r” I w Idzol . a Ltken1 na nr (32) 61 63 19(1.
I. Wszelkie z;tu ;Ldoillicilia. oswiadejctiia, wnioski or;t! inlonu;icie puckaiane za poinoc.t łóki: lob

w b”rntie elektroiiiczne1 w niaeaj;i ii.t jadaniu każdej „c iron. iic,wIoc,ncto poiw”ici”dieii;t htktti ich
(li I /.yi Pani;

5. Wykonawci libie zwrócić sw (10 Zaiu;iwiajtecro o wyjasiiienie treści S IWY.
6. Jezeli wniosek o wyjIsn;enie treści SIWZ wplyiiie (10 Lamawiajaeewi nie potnej niż (1(1 końca dni;i.

W któt”nt oplywa polowa teroliun składania oldrt. !.aiiutwi;ijaey od,iełi wy)allien Ijiezwloc/Ilie. jednak n:c
później nit na 2 dni przed uolywein tcriiyIiLi skladania oleil. Jezełi wi;i”sek ° wylaśniei1e tiesci SIW/
\4i\i1lL po upi Wie termom o ktiniii ilon I (lW\!LJ lab dolez\ tidiitlciiwtti \%\ I 1mLn / in tu ii
no/e tid,”ieljć nyjtsnieit aibo pozostawić wniosek bez. rozpoznania. Zamawialaey /.;iluleści \flł;tśnieni;t lin

stronie i iternetowej, lit której udostepniono Sł WY..
7 l”uedlużenie terminu składania ofert lic wplyw;i lin bierz terminu składania wniosku. o któnm inow;i w

iuydz. VII. 6 niniejszel SIW!.
S. \\ przypadku rozbie,noei porn iedzy lreseia lin ieiszet S IWY.. a treśei;l Lld,ieloilyell odpiwiedi;. jako

oho 4iazujae;i należy przyjac treść p;siii;i z;lwieI;iiaceeo po/niLls/e oswi;tdei.eitie !;nii;i i;iiaceeo.
9. Z;iin;iyiajaey nie przcwidtiie zwolan;;i zebrania Wykoiia\yeciw.

0. ()stibaiiii opr;twtlioityliii pr/cz ł;Itlilwialieeio tli, purozwie\yana sic z Wykoii;twe;oiii Sa:
— \l:iłiorz;ita Piotiowska. Michał Kulakowsk i

VIII. Wymatani;i tloiyrzace wadium.

\ tir;ejrzyiit pO.tcl1o\%;niiti /ii:iawi;ij;ic\ nie W\ll,tii \%?iiCeiOL waditnit
IX. Iv roi in zwi za n in ofertą.

I Wykonawca hedz;e „whizans oteria jirze! t,krcs JOdol Bieg teriiiiiiu /wi;i/:liOa olerta ni/piczuia się ni”;i/
Z itplyncin lerilljau składania ofert. (nn. 55 LiIt.) (istau\ „LP)
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2. Wykonawca limie przedluzyc teriniit zwlzizalui oWrta, na czas tiezbetliw do zawircia LIill()\y\”.

i)10(iziloic Itl) na \YTUOSek Lziin iwi jauco, z tym, te Zzimziwizjzcy ninie tylko zł.. co izijloniej nit dni

nieJ uplyweii lcriiiinu ZWizIzzIIiIzI oferta, iwrocic sic do Wykoijziwcow O wyra/unie zuody „z przedłużcie

lego terminu O OZOiiLyOfl okres nie J luższy jednak niż 60 duj.

3. ( )dmowa wyrażenia mody ta przediuzetime termiimnu zwizizzilia oferta nie powodu1u titra(\ wadioizi.

4. l”i;”edliizenie lerininti zwm,mzzmniii otert;m ust dopuzczalnc tylko z ltSlilOcZeSIiym prittlluzeniumii okrcii

ważno\cm wziditimti 111)0. cieli fiL est to możliwie, 7. Wniesieniem loWcuti \YzdILInI hi pmzedłuzomiy okres

zwizizania otertit Jeżeli przedlmmzenme tcniiiiiu iWi,uzzliiia oferta dokomiy%yzmTiu jest po wyborze oleimy

tizi!Li>?ysimlIł%ż.ti_ OI)O\YIIZeR wnieemmm, miliweel) witliimiii łub etO pmieillużciimi (l(ll)”ci\ iedynmc

Wykomhtwey, kióreLo olertzi zostalz wybi nijziko mijkom”zysriiiejsza

X. Opis Sl)Os(il)ll przygotowywaniu ofert.

1. ()tertz musi zziwiurac nastepujace oswuidczctiia i dokumenty:

I ) wypelnony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzysLurtiem włomu stanowiicego Załącznik nr

I do S Wł, zziwierzifacy W szezególmiosci wskazanie olertiwanego przedmiotu /ammlowicnmzm, łacina

cimie olemiowzi brutto, zobnwmzp”.anme thgyczziee terminu realiaejm zamowienia, warunków płatności.

akceptacje ws/yx kich postaiitiwmeii Sł \\ Z i wzoni umowy bez „zm%lrzczemm. a także inlonmizicjc” która

czcsc /zminowlunmzt Wykonawca zzimiernl powierzyć podwykonawcy,

2) uswiadczen ie 0 spełnieniu wartinków udziału w poslypowaniu — Załącznik nr 2

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3

1) pclnoiiiocn leiwo do ruprezemitowaliizi wykonawcy. o ile olerte sk lada pełnomocnik

5) „i,how,zizanie podmiotu Irteciegp -— jeteli wykonawca poleszi na nist,b;icli lub sytuacji pimubniotu

trzeciego

2. Oferta musi być napisana wjezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwała czytelna

echimika oraz podpm”ana pr/tJ oohc(y) upowazmimomia do reprezentowan izm Wykonawcy na zewnatr,

i zaclzmgzinma iobowiainń w wysokosui odpowmadajacLj cemiie olerty.

. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenma za zgodnosc z oryginalemn kopii dijkinnemitow lirze!.

osobe mi ewymieniona w dokumencie reiestracylmiyTil (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do ohny

tlolziciye stosowne pelnoitiocnmciwim W uryemale lub kopii pimswmiidczonct notarialnie.

4. Dokumenty simrzzmtfzomic wjezyku obcymii sa składane Wraz. z tluimizmczenmcin na ieiyk polski.

Wykonawca mila prawo z Itmżyc tylko edmia otele. / lożen e w iśkszej liczłjy O tefl powodue oduueeimic

Wszystkich ofert złożonych przeł dznwo Wykonawce.

6. Treść złozonuj oferty musi odpoW iadae treści Xl Wł.

7. Wykouzmuca poniesie uszelkie koszu zwiozane z przsotmwziniemii I zlożenieni olcrt\.

8. łałec.i sic, aby kzuclzi zapisana strona oferty była p(inumimemtik%ana koleit”, roi numerami, zm cała ofcmla Wrazi

„uułaczmiikami była w trwały sposób ze soha polaczona (np. zhindowana, zsiyta uniemiitmziiwiajac jej

samoistna dekomplemace). oraz jawienIa spis Ireści.

9. Poprawki lub ziniaimy ( rowrilez prry tmiyciu korektora) w ofercie. pou mmmv byc part lówanc wtasnoreczimle

przez osohc pi dp isti jaca ol erk.

10. ( )lćrte mialezy złożyć w zamkniutej kopercie. w sied,ibie Zammtawiajaceeo i oznakować w nastcpujauy

sposob:

Instytut \k lokmcnmnciw:m. tu. Br,cznska 5” 15, 2— 03 kod;

minii opiiir!omizm azipisemu

Srodek wizżacy— wodna dyspersja polimerii estrów kwasi :mkrylowettm”

z dopiskiem z. ilopiskieni : .„nie otwierać przed dniem 9.08.2018 r. do Ęod;. 11 :00”

opatiyye nazua i dokładnym ićicscmn Wykonawcy.

I t. Zanmawiajacy iilorniujc. iż zgodnie marL 8 w iw. z art. Yo nst. 1 ustawy łYP obaui składane w

postepowanu ti zamnówicnic publiczne są awmlc I podlcuaja odostepnieniu od uwili cii otWarcia. z

wyjamkiciti nilbniiacj: sta:zowizcycli tajeninice p:zcdseoortwa W rm”zunz;uuimu ustawy i diiiz: 16 kwieamizi

j993 r, o z.uak-zuimhm aiLuczciuc koistmmcicji (Dz. L. z 2001 m”. Nr 153. noz. IO3 z nózn. zt;ii. esu

Wykonawca w lenmijnile skladzijmia ołeti zastrzegł, że ue iutoca omie być tidosmepmmmzumuc I JCdTiOciCstilC

wykazał, iż zastrzeżone imitbnimizicje stallowia tajemmuce przedsiehorstwa.

6



12. Zaiiiawia;acy zaIcci, ib3 iiiloriiiac;e zastrzeżone, jako tajeiuntea przetlsiebioistwii były przez Wykonawe
złożone w oddzielnej wewnetrzne; kopercie z OznakOWaniem ..tąciunica przedsiebiostwr, lub spiek:
(zszyk) oddzielnie od pozost;ilycli. iwtiyub elcitieitlow olcrly. Brak cdiiozn:icznego wskazania, które
ilIora%acie stiniowil hfleinhlicc przed ubiorsiwa oznaczać łicdzc. że wszelk e OWWLiczCriia I
zhwiidC7cil!a sk lad inc w (rake ie ni niej szeeo l)OstepOWilUa 5i jawne licz zcarz.ezeii.

5. Zastrzeżenie inthrinacjh które flic sianowiii lajeninicy przedsiebioHlwa W iL)tiiiiICflILI Listiiwy O zWIIcz;iaiLl
nieuczciwej konkureiicj bedze I aktuwane, jako Iie,ktitcci.iie i sLtLC owac będzk zgodnie z. ucitwałit 8 z
20 pazdziernika 005 (syn. III L/P 74/05) cli odtiinicniciu.

4. /aiiiawiajacy inthrluLlje, ze w przypadku kiedy wykonawca olrzyina od niceo wezwanie w (rybie ail. Q0
ustawy 1”!!”, a złożone przez hem wyihnieilIa i/bh dowody stanowić bcda tajeiiiiuce przedsiębiorstwa w
nizultilelitti ustawy o zwilcz,iiiiu nieuczcIwej ktiiiktiieneji \k ykonawcy bedzie przysługiwało prawo
zastrzezci iia reb jako [ałeninica przedsrebiorstwa. Przedmiotowe zslm z.eŻcrric zaiilawiaiacy ttziia za
skuteczne \yyłaeziiie w sytuauli kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzeżenia, jetłiioczciiie wykzize iż
dane imitunitacje stanowia tujeilmilice Przediyhiorstwi

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, nodytikaeje i Lizupelnieniit do zlożAtnej oierty pod
warunkiem, że łanmawiajucy otrzyina pisemne zawiadomienie O wprowadzeniu zmian przed Ierniineiu
składania oteil. OWIadOiU Cli W O wprowadzeniu zmian musi być złożone wg lak ich samych zasad jak
składana oleila Ij. w kopercie odpowiednio oznakowane; napisem ‚.ZMIANA””. Koperty oznaczone
„JM I ANN” zoslamr ołwarle przy otwieraniu olcrty Wykonawcy. który wprowadził zmiany i po
twicrdzeniu popniwiioci procedury dokonywania zmian, zostana dołaczone do ohrly.

Ib. Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu składania okn wycotac si Z postępowania poprzez
zlożinie pisemnego powiadomitnia. wedlom tych samych zasad jak wprowadzanie ziltian i poprawek z
ilapisem na koperek „.WY(OłAN II”. Koperty oznakowane w len sposób beda olWierane w picrwszę;
kokjninct po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złozoiiyini
otertanti. Koperty olcrt wycolywaitycli nie bydri otwierane.

ł? Do przeliczenia na PLN waiioci wskizane w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunkow udziału w poskpmiwaiimu, wyrazonel w walutach iiuwch niż PLN, Zamawm;ttacy przyjmie sretlni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Pobki z dnia wszczecja posLepowania.

18. Oferta, której treść nie bedzie odpowiadać treści SIWZ. / zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 5 ustawy P/P
zosiaihie odrzricona (ali. 69 tisi. I pkt 2 Llstlw\ P/ł). \k szelkie niejisiiosci i ob:ekeje dot\c”acc trcci
zapisow w 8l\ Z należy zatem \yypsni Z /ainawmapicymu przed (ermimiein składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIW/. Przepisy ustawy PZP nie pizewiduja mieęocjauji
warunków udzielenia z,amt,wienia, w tynu zapisow projektu Liniowy, po teniuinic otwarcia ulen.

XI. Miejsce i tęrnuin sklad, nia i otwarcia ofert.

()ferte należy zbozyć W siedzibie /amawiiijaeem(): w Instytucie Włókiennictwa mil. Hrzezióska 5/15, 92—
103 Łódź1 sekretariat I piętro. w Icrnunie do dnia 9.08.2018 r. godz. 10:00.

I ł)ecydmmjaee znaczenie (Ha oceny zachtnyania terminu składania olemi ma dama i godzina wpływu Weny do
Zamawiajacego, a nie (lala jej wysłania przesyłką pocz ową czy k uriersklł.

5. ( )ferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. Xl. I niniejszej SIWZ zostanie zwrocoila.
1. ( )twarc ie otcil nastapi w siedzibie Zamawiajacemo w dniu 9.1)8.2018 r. o godzinie 11.00
5. Otwarcie ofert jest Jawne.
6. Podczas oLwarcia nlcrt Zamnawiiujac odezyta inłurniaeje. O ktorych mowa wart. 66 ust. 4 ustawy l”/.ł”.
7. \iezwlocznie po ot\%arciu ofert /niawalacy zahlliesci na stronie

łilijs w wc.:w.lochz j”j__p1. utrm,p_trłfrrzmr”. inlbrniicje dotyczace:
a) kwomy,jaką zaniierza przeznaczyć liii siniansowanie ztmowiehmia:
b) Urm oraz adresów wykonawcow, którzy złożyli olerty W term nie:
c) cen‚ lerniniu wykowutirt zamówienia, okresu wmraircji i warunków plairiocu zawartych w ulenach.

XII. ()pi sposobu ohliczajua ceny.

1. Wyktmn;uwca okre”ir cenę reulizacji zamnnwmenia pmipm”zez. wskazanie w borniuuł:mrzti olćniowyni
sprirzadztinyni wg wzoru siamutiwiacego Z:Ih)C/JJiKi mur I do SIW! łacznej ceny derowej brutto za
realizację przednuuott zaniowienia.
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L;iczii:i ccliii olertowa brutto I]IOH u\yłelcdrliic wsAstkie l\os/ty /n aznic Z re:tlizaej:i „rzetliuiotu

7.;I))L)UILI)IJ 1L:odnje 2: opiMi)) przLdiUiOiŁJ ziliIowicli;i orl/ w/tirem tlll1OVY okrc.loiiyiii W flIflICJNZCJ

Sł Wł.

3. Ceny mtisza być: podane i wyliczone w zokragleniti do dwóch miejsc po przecinku (zasada ztokntHenii

poiiii.cj 5 iiiilezy końcowkc porn juc. powyzt I niwnc 5 iialczy z;iokrigl ic W ore ).

4. („cna OILltV winna byc \%yra/ohia w zbitych polskich (PLN).Je,cli cena zostinie podani w w:ucc ohce to

Z:iiT:iwiajtcy w celu oceny złojonej oterty dokojia j; pzcłkzeiii itir PLN wedle sitilitego korsu NHl” ni

dzień otwaicii olwt.

5. Jezeli w pnslepowaili[I złozrina hedzie otciti. klorej wybor prowadziłby (In powstaiiii U zi))lwiijiceJO

oliowiizku podttkowe.o zgoollic Z łizcpiiini ti podatku od towar w i ulur. zani:twLiicy w celu occiiy

miLe; oterl\ dol czy tło nrzetkt,inioiwj w litej ceny podatek on towarów i usłus. komĄ n łby obiiwiizck

roiiezyc zgodnie z tymi przepisami. W taLon przypadku Wykomiiw”cii skladiijac oteile, jest iohli.wwiiiiy

poiniorniować zan iwiajacew), że wybór jego alerty bedzie prowadzić do powstami ia u zarnawiajacego

obi,wi:t,kti podatkoweco, wskazujtc na/we (rodzaj) towaru klo[ych tiostawa b4dzie prowadzić do eio

po\Ystiii in. oraz wsazujac ich w:utoć bez kwoty podatku.

XII I. Opis kryteriów, którymi zlmawiiIjcy będzie się kierowa! orzy wyborze oferty, wraz z podaniem

wag tych kryteriów i sposohu oceny oleri.

J Zi oteoe najkorzys[niejsz.m zostan je uznana olćrta ziwierijaca m:;ijkorzystniejszy bilans puitkiów

w kryteriach:

— Cena efektywna (CJ— 60

— Warunki platminsci (Cj— 30

— Termin realizacji sukcesywnych dostaw (()— 10

2. Opis kryteriów oceny uleny.
I )o każdego z kryteriów została przypisana wann określona udziałem procentowytii.

Ziiuiawi:ijacy hedzie ocenial clenicnty oterly odpowiadaince kryteriom, przy czym kaztie kryteriumii

piidleeimc bedzw ocenie ptinktowc opamlej O poili/ej podane zisady przyziianiiiiia pwikrów.

Oolnii ocena olcrty hedzie solna pnnktow u,yzan\c za poszczegm)lnc kricri;i.

K = C + C H1

Sposó 1) określeti in ccliv:

A. („ella efektwna — ( —ho %

Zamnirwkij;,cy ze wszytkicli lhrnlilau) iitciitiwycli )iJ\ iilic w:irtrlc iiijnizs/a (lNY otcrly mLn c,

do ccny li adanej cr1 .
Punktacja za cene oteny ustalani jest n sposób nastepujiiey:

Iimtktacja za ecne oterty utilana et w spoob niistcpuincy:

xlOOp4żx ÓO!”iJ

C

mizic, C”. ccmi ctRl ywimiu

— najiiizs,a cciui ctck(ywna
cen eRklywmi;t alerty badanej

B. \\nruiiki piitmiuiŃei ( —30 0A bctfa 1ii.titstontic \„ i istepltj:ic spsatli:

— /.ipi:ila n lcriliiilie 00 dni od Wt 4ytm%c:lia ttKlui\ łoś) pkt

— zapłata terminie 45 —59 dii od daty wystziwicili:i takius ((t pkt

— zapIani w leii1inje 30 —44 dni od daty wystawienia litktury (I pkt

tli i”Am,n,uci, li i”teryi „uuwjiuhn- i)i??JtlIimJ IiI)ni/IJ)/i(iliói/ ?p. )O c/ii/i Inc J”ccc/:hm/ iiJl4)—SQ 1/ni)

C1 = ilość pu ktńw x 30 %

C. Termin realizacji sukcesywnych dostaw C —II) bedzie punktowany 5% nastepujimcy spnsóh:

— l—7 dni od (litY zhizcmtm ;„amflon cnn I 00 pkt

— X—14 diii od dit\ zło/cna zzi!nóWiuni:i 50 pkt
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IJU(.% ciiilt jfl”J.;lh( ci J,n „d. c w.ńait.z Iq”. 9 c/i.: ci Oic ft c/ cł np. :-J4 (Un)

= ilosć piinkto\y x 191Y1

3. l”tiuktacja )rzy;li:iwcina ofertom w” poszczeóInych kryteriach hedzie liczona z dukładiioscici cło dwóch
inccsc po przecinku. Najwyzszi liczba pitiitnW W\”!iiIc7y njkorzyst iciszi oletic.

4. Zaitiawiajan idzich zamów icniii Wykonciwey. ktcirezo oterta odpowiciticic hcdzie wszysik;ni wyniau.iiliilni

irzccłst.mn”ciiityiic W odm cc 1Zł”, oraz w, Sl\y7. zostanie oeeitioic.i jako tmajkirzystn:cisz:m W opar/W
o ;iodaite kryieriii w bot.

Sit/Cli liC lądzie ttio/ii;i tłi,koit:ić Wyboru ołcity i ijkorrystciic1sze „e wzehetimi cii to. ze dwie lub w e/Ci
okn przedstawia taki san hiilcmns CCOy i pozostałych kryteriów oceny Oteil, /timiwiciieY spOsioił tych „„ten
dokotia wyboru oferty z ilisz.ci cena. le,clm zostaną złoi.one otenty O takiej samej cenie, zaiuawmajcicy
wezwie wykonawców, którzy zlożyli te okrty. do złożenia w tenicinie określonym przez zamawiajacego
ofert dodatkowych.

XIY. Informacje i, formalnościach, jakie powinny byt dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
uniuwy W sprawie zammiwieni;t puhlicznco.

I. Osoby rcprezenlupmcc Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze soba dokuiuecmty
potwierdn4ace ich umocowanie do podpisania tunowy, o ile umocowanie tu nie bcdzie wyn i kac
/ dokument ow za laczonyc h do oferty.

2. W przypadku wyboru olny złoonej przez Wykonawców wspólnie ubiegajacycb sk o udzielenie
zamówienia flititawiający może żadac przed zawarciem urnowy przedstawienia timnowy reultiiacei
wspólpracc tycim Wykonawców. Umowa laka winna okzeslać strony umowy, cel działania, sposób
wspóldziałatiia, zakres hicie przewidzianych do wykoiicmnici każdemu z nich, solidarna tKlpc)wiedzialtlmIc ja
wykonanie zamówienia. oznaczenie c/astm trwania konsumełuni (ohejrnułaceto okres realizacji przedtitiotim
ianiówicncct. gwarancji i rckojnii). wyk uczenie tuozliwosci wypowiedzenia urnowy konsorcjum pucz
któregokolwiek / jego czloiikow (10 czasu wykonania zatlioWienia.

3. Zawarcie nutowy iicmsłcipi wg wzoru łaman iaiacectc).

4. Postanowienia ustalone we wzorze tmniowy nie podlecija neeocjacjonc.
5 W prnpadkmm, edy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkoiyystniejsza, ucliyła sic od

zawarcia tituowy /aniawiaaey bedzie nióił wybrać oleHt najkorzysiiiiejsza sporod pozostałych ofert
bez przeprowadzenia ich poiiowtieo badania i oceny chyba, ze z.achodza przesłanki, o których mowa w
aiL. 93 ust I ustawy IVI”.

XV. Wyniaiania dutyczcce zabezpieczenia należytewm wykonania tmniowy.

ł.nii.twiiacy nie wyinaiLa wniesienia zabezpieczenia ialeiytego %YkOnan:a miniowy

XVI. ltot uc dla si run post;mnmmwienia, które zoNtaną wprowadzone do I resci tiwieniilej umowy w sprawie
za umówienia pubłiczneo, oólmme want miki umowy :ilho wzór itniowy. etoli Za niawia ją ey wyma za
od Wykonawcy, aby zawarł z mm mi umowę w sprawie zamówienia po bliczneo na takich warunkach.

Wzir einowy. stciiiowi Zalącznik nr 6 do SIW!.

XVII. Pouczeimie mm środkach ochrony prawmle1.

- Kwitłemu \\J\kciiawc. a takie utcti 1iodriiotiw:. cieli na lub miał irteic”. w iczskanitc dancgo
zciinowieiiic uraz poiicosl nb moze ponsi szkode W w\ tiki naruszenia pc/cz łainciw ;ił.ieccai przepisow
ustawy PZP przysługnja srodki ochrony prawn przewidziane W działe VI ustawy „Zł” jak dla postepowmn
poniżej kwot3 nkrelonej W przepisach wykonawczych wyilciiiycłi na podstawie art. II ust. 8 ustawy P/P.

2. Srodkt uchiuny prawnej wobec ozłoszeiiia o zaiflowieniti oraz Sł Wł pu.yslu uja iównież orgatizcichilli
wpisanyiti cia łi%tc, o której nowa w art. 154 pkt 5 ustawy PYR.
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XYIII. Kl;iuzLIIa iilf(IrIlliic\jII;I LlOt)CI.;ica pizChVaI”tIl1i1i danych ()%(ibOWycIl

Zgodnie z art. 3 tist. I i 2 rozporzadzeiiia Parlamentu Luropejskiego i Rady (Ul.) 20 I6679 z dnia 27

kwietnia 20 I 6 r. W sprawie ochrony 0501) tizycznych w zwiazkti z przelwarzaniciu danych osobowych i w

spilwie swtihodiicro )r/.epIywlI takich danych utai ucliylciiii dyrek(y\yy 95/46v W cjluc

roiporzidzenie o ocliionie dtiyuii) (I)z. (Jr”. tJi I. I o z 01.05.201o s:r. I ). dalci ..R000. iiilbriuujc. ze:

1. idnii isIriio)lein l”IniPtiUi danych osobowych jest Instytut Wlokrciinictwi z siedziba w Lodu,

tu. tU zezniska 5/15

2) kontaktu inspektorem ouhroil\ danych lesi I1IOLHIWy pod aditcm .O(kdiW.lO(I/.Ill

3) „iPina olane isoboine ]r”ett”:e buda na pOtJtaWC art. (i osk I lit. b) e) ROi)() W CLIII

zwiazaityiu Z postcpowaui leni o udzielcuite zailioiwlenil publicznegoi tJ/lP—236—25 1

lub W zwi!zku / prawnie uzasidnionytn interesem adtuinistratora na podstawie art. 6 ust. I lit. 0:

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych buda osoby lub podmioly, którym udostypniona z.oslinie

(lokuntenlacla poLpowinia W oparciu o iii. 8 uz art. 6 ust. 3 ustawY ; olutiu 2°) stycznia 2001 r. —

Prawo ij moWiun publicznych (Dz. (J. z 20 17 r. poz. I 57°) 201 8).

5) P;iiti/t „ana (lanc osobowe butla iritcliowywane, zgodo ie z art. 97 Ust. I ustawy Pip. przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia. i jceli czas trwania umowy przekracza 4

lita, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania Umowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony

iii tres adm iii isiratori.

6) obowiazck podania piez Pinia/Paim danych osobowych bezpurednio l”ani”I”ana dotyu,icych je%t

wymogiem ustawowym okreslonyin W przcpisacli ustawy l”ip, zwia/auiiynl z udziateun W posiupowmniu

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikajj z

ustawy Pip:

7) W O)dniesicuiiu do I”auii/Puia danych OsOhOW\cli decyiie nie hieda podujinowane w sposob

zautomatyzowany stosowanie do art. 22 KODO:

8) posiada l”ani/I”an:

— na podstawie art. 15 ROD( ) prawo dostepu (10 danych osobowych Pani!Iana dotycz.acych;

— na podstawie art. 16 R0f)() prawo do spiosiowania PaniPana danych osobowych

— na 1iodston ic art. 8 1(01)0 prawo zadania od tdiiiiuiistriiora owiiiiczcnii pi/ctwarzailia danych

osobowych z ia.iriczenicm przypadków. o hióR ch mowa w ii . I 8 iN. 2 1(01)0:

— prawo do wniesienia skari do Prezesa Urzedu (kluony [Xinych Osoibuwycli. gd\ tizni l”ani.l”tii. że

przetwarzanie danych osobowych Pani] „ana doiyc,ac ychi narusza przepisy ROIR ):

2. Jedijnuześnic Instytut Wińkiennictwi pr/ypomina cia”acyni na Panil”anii nbowiazktm iilkirmiiacyjinin

W\illki]icyiil zali. 11 ROI)O wzeledeiii otsob hj,\czoycll. kior)cIl damie przekazane zotaiia /iiitiwia]acclnu

w zwn,ku z prowidzonyni potcpowanieiii ktore Zaitiawmi c porcdut ki poz\ ki od wykoniw cv

biontee:.to udzial W ]iolstepowtuIi[m, chyba ze ota zastosow:LIiic co uiiijiuniei jeono iw) iaczeii. O kiói)chI lnowi

a tri. 14 ust. 5 RODU.

XIX Liit;t zalcznikńw.

Wymienione ni/uj zaliczniki sŁinowia imitceraini czec 8pccylikacii lstotiiycli Waitatkow Laiiiowicitia.

I. Zalacznik nr I — \\łznr orniul:imza nlerty.

2. Jiiaczuik nr 2 %\„slr oiwiaduzciiia o %nclni:limiti warunków udziilu w pos(cpowituliu

3. Zilacziuk imi3 — Wzór oświadczeni;, o braku podstaw doi w kluczeniu

4. liticzn:a a4 :ii”iui)acjc na Ie,uiLit ciupy kipiuuiiinyc;

5. Zutliczit i k nr 5 Wykaz wykonanych doisuiw

6. Zuilaczujik nr 6 Pioteki uii)iiwy V
GLOI

Atz%( ..

tiso)ł)a pr/ygoilo wtijaci specyllkację kic,owiiik ZaiuiawiaLuwego
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ialiJL/liik jr SI”,YZ KF/ZI”—23625/1 X

Piccicć ()hrcnta

OFE kl A

„.Io2oitt po%tc))oĄiIIuLl o udzic lenie flinioWlefli:t W I!YI)!C przetaru lic )rnIIc/A)neg() (I \YitiOC 11w

przekr;tc;ąiiccj %yraflhIEi n ćmi ci i WI1(l\Yti(lC kwot okrckiyui Ilu lodauwle art. tł n.t. 4 oQtWY P/l” na
dosta iy rod ka w i;!ża ceĘo—wod ni dyspersja poli ulem es, rów kwasu
N;izwa adres olerenta:

itr hik,u: nr cl e—mitu

Za uiawiajcy: liistytu WIÓk enniutwa, iii. Hr,czińki 9/ I 5. 92—103 Lodż.

I. Oknmjcmy środek wiażcy—wodita dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowco ycouitw z
wymuui41iIIuauull spceytik;ic1u ihitrych warunków ZiinWwicIlia.

—( cna oferty:
—Ue ta jcdulut(koWa netto x 17 000 k .

0% VKI”

(Iownic:

2 Intrruujc/my. ze wybór uiojej/nwzej okfly: będzie! nic będzie (nhijn!n Inż \krtslu
iurowitI;iu diu powsLnia U ziluuukiwiiijileeco obowiazku pttdaikowcuo. W zwi zkU i czyni wktzuiy”iiiy iazy
(rodzaj) towitru/ustoi, których (In twl/Wiii(IC7Cnie hedzic prowttliic do JCa” \YtlI1IiL Otul. ich wutrloć
bet kwoty podatku VAt

Rodzaj towarU Wartość bez kwoty podatku VAT

1 ec: .\. li:”, /„:: „I. [Git!: P.t :ifl;;jh, :kz::t;”;: - „in:,;ti,.,it .-:;GA;? ..z/.;rflm:-i,i (J rio. że liI!(r/, r/l
u Aniiiilu t-HI /„1-c;: /Ht”uti:I tal ;i.-i .t:i,p.; H :awau :ai,;, a I,:,,y.:t,—,c /altniM)1I

1 enuili wyktuntnit: sukcesywnie 3 niiesiee, I czute nil daty zawutre jut umowy
4. ()krujeuny nitstcpująee warunki płatności dni od daty wyIawieuuia hiktuty
5. leonin realizacji zanuć Wicniut (w” dozuci)

(H „At II Zm li leć! 11” (h im U” [Ii LISI / I J t/C/t kopiA fl li/t / I/oSm tli/I ft t i//2t Ii 7/ ////I t/t n/e tqt dni a tik t „thw/ np.
/4 di;)

(„. ( )yiu leć mi. ?e „;uuliery.itnuy/ nie zaiulieIyunny pt)wierz”tt reu:Iitumejc iuasteptouieyeh e/eci /utlUi)WIeIiiui

polwykoila\yeiluiu (iikpoir:e/”iit skrtC//ć)

r_jIPc/iLizIiuiuwLIi;kioIiy\koluyIU/lrnLrz_I
Nizwi pitiwykon I\t — -

7 /.uirejeirtn\ine Ibl/wy I uidre-\\ wyko;iunt tow wYiepŁijuityCłi W póI ile ( \Y przypadku \k ykomuaweow
ypoJnie nhiceu,juicycli się (I uCI/ICInIC zaitinwieuuta)
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8. ()wiadczaiii,ny. że wypcłmleiu ubowlHzki iIllOTlIlaC\7I]e flrze\itI/iie wart. I 3 tui art. 11 roioorzadyeoia

larhuoueoiu 1u;opktzo Rudy fUl ) 21)ln/674 z dnu,u 17 bwieiiihu lUb r. \% l\raW:e ochrony oudi

bzycznych w zwLc”ktu Z przetwuiziuciu tlullychl osobowych w spOiwie swohothulegt) iizepiywti tukch

danych oni. ucityleiuia dyrektywy 95/46/Wł wobec osób hizyczoych. od ktoryeii tiane OSObOWe

be;porednio luk) posrednio pozykaleuii w celu lihieLLullia SW O tithzieleuiie flhllIejS?CO /IfllOWIelliLI.*

Akceptujemy projekt umowy (zulwzouk nr 6 do Siw;) ort; warunku spelnietuhu swiadczeuui okue4one treei)

specyfikw1i ustoinych wuuunkow zamOwuennu.

W przyu);udku wyboru uiiisiei oferty. ?oimwiIztijeuily ie diu zawarcia tiulowy na ()kicslOulychl W pro ekeic tonowy

wariunkiehi, W uliitjsClI Ienliillic WyzlluezOflyIll przeł. JtiTUi\Y; LiacehO.

7ulcyuiikaiiódo uuinlej.s”ejoleuuysa:

I

4

IliIeJeO\%O.e i duOl P()Opi%V oM”1) lIIiiLWJI1OI1YUII

do reprezcuultej

)trrt:, flH”IL hIt .p(uri! Izt,ii;i na tĘ)rillulir?;lrl, prne”uI.lw;In CII przez W %kUIIIWfl. Icri W I4lriHir sjicliii;uj:icu1 uiuioiet %prn”IiLari.

Jeż uJoIar,yc W n l kir „;I JJct U ku n nl;l g:t nr W -\ J)I(% Ii kucjI -

W „rzy;u:uILi. d3 „:iI:1t,nik lir iIoIyc,. wykuii,:uwry, it:ikż.y l;u1.i,,:uĆ II;” lilII „„llir (1011 cn

12



ZLiciiiik ni2 do shy,. IKi”/I”—23(i—2S; I

ICCZL(K[ irniy

Oświadczenie wykonawcy

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

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, ze w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale V.1 .2) Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotuJów:

w następującym zakresie-

(Lyskazac podmiot iokreślt,; odpowiedn zjkies (J/a LYSAAZJoeJO podmk”tu,).

(rniejscoLyość) dnia r.

13



(podpb)

OŚWIADCZENiE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Ośwładczam, że wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

zgodne z prawda oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w Nad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia r.

(podpis,)
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Z;d,icznik jr 3 do siw, KI/Zlt—36—25 IX

1 cezaik nuy

Oświadczenie wykonawcy

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

DOTYCZACE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

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

(m”cjscowuśc), dnia r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia Z postępowania na
podstawie art ustawy Pzp podaó mająca zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

att 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 ustawy P7p) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem nastepujace środki naprawcze:

(m;ejscoiyosc). dnia r.

(podpis)

15



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.

(podac pełna naiwę/firmo, adres, takie w salesności orf poćmicie NIP/PESEL, KRS/CF;DG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miojscowosć), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENiE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

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

podwykonawcą/ami (podać

pełna nazwe/flrrnę. adres. a łątce w zalernosci od podmiow: NIP/PESEL, tRS/GEiDG,Ę nie zachodza podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

(micjscowosć), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(mtv/s owos dnia r.

(podpis)
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I1iLCp(ki irnly

ZiLieżnk jr 4 (10 sw1 KF/ZI”—236—25R S

oŚwIAnczrNII:

— owrztduzauiy, c nie należymy do grupy kapiUiiowej, o kórcj imwi w” art. 24 UHL 1 pkt 23 usIdwy Prawo
Zamówień l”ubl ieznycli ( )z. I J. z 2015 r. poz. 2 64 ze nn.). I. w rozum cn iti uHtawy z doia I 6 luwgo 2007 r. O
ochronie konkurencji i k ttirnentów (Dz. U. z 20 I 5 .„ poz. I

uwiadc,ainy, ze należymy do w amej irtipy kaplialowej . O kttruI mOWa w art. 24 UHt. I pkt 2 ustawy
Prawo Zaniowitu i”iiblieznych. l. w rozumieniu Ii\iawy Z dnia 6 IuteLw 2007 r. O otlironic konkurencji
konsLImcoIów (Dz. U. z 20 I S r, poz 184), co podnuoiy wymienione pon/CJ (należy pode nazwy i adresy
sietlzih)*:

..

*
— nieodpowieditit kreliu

17
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ZtIncznik nr 5 do siw, KI”!ZI”—236—2/I X

\Vykiz wykonanych tioltw

Dokuniciji

Przcdmiol (lOshIwy
WarIoc )IUIIO

Iata wykonanin Odbiorca potwerdzajcy
(IOMJ\% V W iI -

I nalc,yic \y\”koinhIl!c

Do każdej dostawy W) ni ich iD IiCj W %4ykhZic tUI leży ćlciląezyc (loWody (ikrtNltj1fcc, C7 (IO.SIaflY !e zostily

wy Lo iti ue W SIlONÓŁ) iti leży! y

(mh-/.\c(?noś( J. dii;a r.

(J”ydpis)
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Zahieznik tir 1) do iI\yz KF ZI”—23o—15, Ix

[J mowa nr KF/ZI” 237—25/18

(projekt)

Zawarta W tiiim 2018 r. W wyitiku pnStc)nWani.i O Ltd zielenia 11010W Ciba )LiblC/.neLO na
do.oiwe środka WiiŻi!CCO—fl (Idna clysperNja poliniciu CNI rów kwa u :ikrylowco, nikoiiezt”iieco wyborem
przet Zal lwia aeet) olcrty Wykonawcy, w lrybie prł.e!itrrIt nieoLrtnJc/oneĘo 1) warLosci nicpuckriiezitjatej

r\ynowariosei kwot okrexlonyeh na poduLiwie ait. I tNt. X LHtiIWy z dnia 2V tyezniit 2004 r. „rawo zalihiwieit
publicznych (Pzl”) (tekst jednolity tj. I)z.U.201 7 piz. 1570 ).

ponikdzy:

Instytutem Włókiennictwa, instytutem badawczym / iedz ba w Lodu ( adrc: 2— I 03 I.odz. ul śr,ezińska
5/15) Wp isinym do rcjc%inl przedtiebioców prowadzoiie!o przez Sad Rejonowy dlii Lod,i—Śródiiiieści;t W

Ludzi XX WydziiI (lospodarczy KRS pod tiuniercin: 0000043804, NIP: I”L:724-000-06-64, Regon: 000050231)
zwanym dalej „„Zam;iwiajzcym””, reprezentowanym przez:

I ) dr inż Tomasz Czikowski — . Dyrektor
2) mLr I !atine !htszkiewicz

— Gkiwny Ksicgowy

z siedziba W NI
LI:Lkj ‚.Wykonawei, reprezciiowaaym(a pruci:

1)
2)

*1
ttInowi uwuclednii Wynik postpwn1.I I)piltJ() (I !LP ir;. • [IIWy !„r,Iwo ;;InR)wen 1)L!lhe/Ii\Cl1 z
dnia 2) styeinia 2004 r. (u.p.z.p). :lioea kióreco wy!oIlioIlo Wykoniwce.

*2
1. Wykoiiiiwca tObL)wii!/LIJC się Pr1.eLhIC Z,iiii;twi:ijiecitiu a /aiflii\ViiIjaCV /nhOWiit/nje 511/ i,tlel)rIe towar i

z.apł:ie ić Lililówiolla ceite za wyin cn innc w * 2 pkt 2 ilości rodka wiążiicco—wod,ia (Iyspersja
polinieru tetrów kwasu akrylowego o nastepuiaeyeh piranietraeb:
- gęNtuść (20°C) 1,04-1,08 g/cm”

— Ic1ikość (23°( ) I 5—35rn!”a .

— tiW; riość substancji stalej ca. 48 -52%

-pll 3,0-SA)
2. Puewidywtnii i!ouć do rcahueji:

17 000 k

.3. Zaniawiajauy na prawo do zilllan\ umowy w zakresie przew dzianeJ ikr,ei do realizacji w okresie jej
trwania, jeżeli koiiieeznoć takiej zmiany wynika Z okoIieznoci, knryeli nie inozna bylo przewidzieć n
diw 1i zawarcia urnowy. Zmiana i!ner ile noze powuduiw:tc zwiekszener ea!kuiwiic1 wartości UnlnW}

Ę t, :kt. 2 LIiiltl\CV.

* 3
1. Wyk WG. real izue za zw cn te rI.cesy\yii te W i”ie”.ie (Iwana L in Iwy. U kir.in liowa W 8.
2. W ie!knć dosliw /aii1awl,jle\ okrer1a W Itirrilie psenuleJ zwanej dalej ‚„zimirwieI:lciH” na diii pu.eLI

wymiluaiiym przez /iiiliawiaiaeeuo terminem dostawy,

3. !.aii1iIylajae\ nia prawo zwieks,”yć lub uiiiiiiejszć wielkości dostaw iea!izowairyeh sukcesywnie ezyiii
iiie/wioe2nie iiitorliiLije \k”ykoiriwee.
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Wykonawca d starcza iw swoi ko1il i ówiuna (iostzl\%e.

-

2. Warunki dosta%y: Ioco iuwazyn Z;imnwiajaccco, 92—103 Lodż ni. tjrzczińska L3, DAP J)l)Z

(I NcorrRM S 2010).

1. Wykiiayca zjwiadiiiiia Zaiiiani.tjiccco O teritiinic dostawy w OrZ)łic phc?lilci kiksem lub droca

cl ck t ro nic iii

I. l)nstarczoiiy środek powlilEcil odpowiadać wyb nianiom Zii\yiajacego oktcsionyin y 2 pkt I niniejszej

UliiO\Y\.

2. l)o—ti\ya IMI\ViIlihI byu (itlpO\VIli.lnit) Oł-IlakO\Yąila or.iz posiadać swi;idect\y jakoscii:itesi. lob Ilili\ tioktiillcili

iot%Yicrd!ajlL:Y p<iscailaiirc sy”tciriti iajitwriicriiajakiisci.

3. Wykonawca powiciza cześć zini( YieIi pod yykoniwcy

(:apt Ż li :os(w iii usil? ni! y I pr:ypc u/ku gOi wy4 ona uto nie jirzi ii” ni:, I rek :wn IW?! poi i/i „Iti? 11(1

zŁ C I (1III (ilC,Cfli podoi 401 „in ecu”, „L

6

I . Strony ustilaja, ze cc nit I L rod ka w i;)ż9cego—wod tlej dyspersji polimeru estrów kwasu akrylowejui

jest ceni ednosikowij netto powickszona O podatek VAT.

2. Miksymilna notiilnilnl war(tisc bruuo Liniowy wynosi il (siownie:

„ /iuniiwiajiwy naliczy i odprowadzi VAI z uwiilcdiiicnieiii przepisow obowi:izu;;jeycli W

Zaiiiawiajicce,o. (Zapis zosfann uNIlIzici)” ii j”rypadhu gOj” li”ykonau”cj” sk/000/aeegc, ojer!ę nie beju”

4. Rozliczenie umowy i lst:n)i YckKillie z kiczua waflocia Iiiktyczn ic fleili.(i\Viinycii tI(istii\Y w5LLiml! %V

kiktorach VAt w okresie c trn ania okreslonym w 8.

5. Z:iiiiawiaiacy dopuszcnt „iuiiine ccliv jednostkowej przediiiiotu „niniówlcflia wc/asie trwania tzniowy, icżeli

konieczność takiej ziniiiny wynika z okoliczności, których nic można byki przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, w szczcólności w przypadku ziniwiy cen surowca niezbędnego do wytworzenia przedmiotu

utlitiw. Jodany zikrcic ceiiy nic ilioca iistppić cześciej niz raz in kwitilal. l”icn%sza ziiiii[na ceny uoie

nistiipic po uplxwie pierws/cLLi) kwiiila]ti olmwiili\wailia umowy, /llil:iila cc”iy jednostkowej nie noże

powodowac /V ckszeiiiii calkowiic1 w:irtosci LiniOWy cikresionci W O pkt 2 to nowy.

Za wykoiinie umoWy ZliliitW :tI;lc\ inplic przelewem na konto Wykoo,iwcy „hjtiic In fbkturze

W teohilni dni od olan W ystaWefla i;iktttn łtmnLwiiijaceIliu.

I 7.arnawiaj:icy opowilżnia Wykoniwcc do \4ys(uwicilla aktory buł swojco podpisu.

3. W przypadku wystawienia przez kuijowego Wy koniiwce kiktury w walucie obcej piiitnośc i dokonywane

bcdii w PLN wu sredniciic, kLirsij NBP t dnia piipntilznjacecmi dzien wysiawieillit kiktuiy (:apis os!anh”

?LiIJJitii” Ii :dr:;ioiu ind kraju jimboii”t J2IĆ? iJykoinziect bib widuti ii jakiej :Io:onj :ioiWzut” (J/fili)

4. W pr/x padko pinlariia przez L r:ij wes”o Wykoitawce ceiw W ofercie y walucie obcej a W .„taw lenia t iktury w

PLN, Wykimiawca doktina przeliczenia waluty obcej ja PLN ws srednieet, kursu NBP z dnia

1oprztdząpcco L”icn wysLiwicnia Liktory (zapis :osiauh” „ozo;ieiy M :ah:nosei od klit/II /)O(/Jć”(Li”liiiI

lit 4 n mmci : lub ira/uli” iq jak J J : łozo? ?a zoz/i Ii? h (i/t ilu).

- [mowa niniejsza zostali ziwani iii cz.i” okreslony:3 luc—e od zawarcia uJitoW.

Z L istrzezcn I c n n—t. 2.

2. LilioWi! wycasL! W iizpttkt. !(i \yanOzL pizedmiotti „„iIlioWiCii;I okrc”-loai W riIe5(e tellowIe zm—talie

/rci! tizowaiia.

L Przedjtiżciiic tertnitiii realizacji umliowy może nastapić W przypadku nie wyczerpania przez Zainawiajacego

oiruoci !llm:mIul Termin cii iutze byc przemllnziny max mi3 III—te inekemn za zeoda :troit_

1. Zaiaiwiajac urnie tidstipic od lIlioWy na podstaw te kodekn cywilneeii lub z ponzszch prz\czyn

— w przypadku dv di” mieYnrus rowie zawera idy, W zczezo!m:ości lic —pelot p:iiitlietii\W oioc.ioiiyc”l

w * 2 ust. I niniejsze] uiitnwy. Uprawnienie to przysluujc ZanllwlajLccnin W eiwu liesiaca od

oOzy niania dostawy lob tijiwnieimia wady jeżeli wada w\szła li jaw po2niej.

— w zakie-ie ie—zty licjlelitiiiaccmi .tyiadejeiii U iiyyp:rlku NI 3 \Y3Ll”itiiieca „liC (lOlrz3lltIje okie%ll)I)eeo

W (linowIe lei nuinu e;ilizatji dostaw bez Wyznacze!lii ci itiitkiiwcct, ternunu spemnieiima sw.atlciciiia.
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()dsipienie (1(1 I.JI1i0\Yy iia pos(a%yIc 0\\ y.?szycli p”zyezyrr lubie riastapic terminie do dnia.

(J
I. Wykonawca zipltci na rzecz Zainmawirjaceo kary tiiiiowiie w wyokości:

i) IQ w;lrtieci umowy okicIone w * 6 ust. 2 umowy z;i odskipienie piJe?. Zmiiw ijaeeo na podstawie
8 ust. 4 umowy lub odstapienie ni podstawie przepiśów kodeksu eyw l!1ei.O, z przyczyn ICZiCyCl1 po

stronie Wykonawcy
h) 0,2 wartosci Wunej ziiiiówionnc partii dostawy za ka>dy dzieit op n erlia w realizacji tej palili

dostawy, uje \VICCŁj 0”?. O waflose LIlliow V okrelonej w * 6 riśt. 1 tiniowy.
2. Zastrze2one ka!y nnro\yIle nie yyliczija (id1h)\ye(lziaIuIoŚc1 \Vykonayc\” ni: ziadacl, o?.ólnych. cieli

\Yys()kOC s/kOLIy .j)Owt)d0Wai1t) luinuszenlelu ptiśt.mowcli WuOwnyeh prłćkrOcł\ wysokosć zlisIr/tyonej
kiury UZilOwuIt”;.

.3. Zawtwnijacy ma prawo do potriicitnia kar umownych poprzez pomnieiszeulie sumy pienleżnei uuilezncj do
zaplaty na podstawie otrzymanej od Wykonawcy fhktury VAT.

10
!.arnawuljacy nistr,.eeiL sobie prawo dci przeprowadzenia prób tccImnolo1ic?rlych piycdnuiotu zilinowitrila na
kilku parti;ieli produkcyjnych wyrobu linalnego oraz do uceuiy ązudrtoNei wyrobu lirtalnego z karta
paraimietrów technicznych i wyniaran iami Zanuawiajacezci.

2. Zaiiiawiajacy zas1rzea sobie prawo do odstapicnia od urnowy w ciau 7 dni od daty oceny wyrobu
tirtalitego. W przypadku jeżeli wyroI) tnalriy ue jest zotIny z kaul;i Panitlicirów leehnienycb i
\yyr11aanianhi i.lrlla\yuaJnceeo.

11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie prł.cpisy prawa polskiego, w tym kodeksu
cywilneuio I przepisy Ustawy Prawo zaniówień publicznych.

12
Spory wyuuikaji:c C L urnowy rozstri”yga sad runiejsca siedziby” Instytutu Wlókienij ictwa.

13
Zmulany do urnowy noit być wprowadzane tylko W (Winie P5t”1um1 P01 ryeoremil IliewazlicIhel 1.
uwie k”dnicnucni zasad rtl. 141 usiwy Prawo zauuou icń publicznych.

* 14
Urnowe sporzadzono w dwoclijednobiziiiiicyiIi ettemnmpIarzmch, po ecliiyuui dla kii lej te stromi.

ZAMAWIAJĄ(”Y WYKONAWCA
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